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สายการบนิคาเธ ่แปซฟิิค โหลดกระเป๋าได ้30 กโิลกรมั 

พกัโรงแรม 4 ดาว ทีฮ่อ่งกง 2 คนื 
 

 

 

 

 

 

 ช็อปป้ิงตลาดเลดี ้มารเ์ก็ต ศนูยร์วมรองเทา้ และของทีร่ะลกึมากมาย 

 ขอโชค ขอลาภ แกปี้ชง ทีว่ดัเชกง หมวิ (วดักงัหนั) วดัศักดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงฮอ่งกงกวา่ 300 ปี 

 ขอพรกบัฮวงชูปิง (หวอ่งไทส่นิ) ทีเ่ลือ่งลอืตามค ากลา่วทีว่า่ “ท าใหค้วามปรารถนาทกุประการเป็นจรงิ

ตามทีข่อ”  

 ช็อปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังจากท่ัวโลก ทัง้เสือ้ผา้ น ้าหอม กระเป๋า และอืน่ๆ อกีมากมาย ทีย่า่นจ ิม่ ซา่ จุย่ 

 สนุกสดุเหวีย่งที ่ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์แบบเต็มอิม่ทัง้วนั พรอ้มชมขบวนพาเหรด 

 พเิศษ!!! ทานอาหารเเบบคนฮอ่งกง กบัเมนตู ิม๋ซ า 

สายการบนิคาเธ ่แปซฟิิค (CX) 

ขาไป CX616 BKK - HKG 06.40 – 10.25 น. 

ขากลบั CX703 HKG - BKK 19.50 – 21.45 น. 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่/ เด็ก 1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

17 – 19 มถินุายน 61 

ชว่ง Summer sale 
15,900 13,900.- 5,500.- 

CX616 BKKHKG 06.40-10.25 

CX703 HKGBKK 19.50-21.45 

01 – 03 กรกฎาคม 61 

ชว่ง Summer sale 
16,900.- 5,500.- 

CX616 BKKHKG 06.40-10.25 

CX703 HKGBKK 19.50-21.45 

08 – 10 กรกฎาคม 61 

ชว่ง Summer sale 
16,900.- 5,500.- 

CX616 BKKHKG 06.40-10.25 

CX703 HKGBKK 19.50-21.45 

22 – 24 กรกฎาคม 61 

ชว่ง Summer sale 
16,900.- 5,500.- 

CX616 BKKHKG 06.40-10.25 

CX703 HKGBKK 19.50-21.45 

05 – 07 สงิหาคม 61 

ชว่ง Summer sale 
16,900.- 5,500.- 

CX616 BKKHKG 06.40-10.25 

CX703 HKGBKK 19.50-21.45 

12 – 14 สงิหาคม 61 

วนัแมแ่หง่ชาต ิ
17,900.- 5,500.- 

CX616 BKKHKG 06.40-10.25 

CX703 HKGBKK 19.50-21.45 

02 – 04 กนัยายน 61 15,900.- 5,500.- 
CX616 BKKHKG 06.40-10.25 

CX703 HKGBKK 19.50-21.45 

09 – 11 กนัยายน 61 15,900.- 5,500.- 
CX616 BKKHKG 06.40-10.25 

CX703 HKGBKK 19.50-21.45 

16 – 18 กนัยายน 61 15,900.- 5,500.- 
CX616 BKKHKG 06.40-10.25 

CX703 HKGBKK 19.50-21.45 

23 – 25 กนัยายน 61 15,900.- 5,500.- 
CX616 BKKHKG 06.40-10.25 

CX703 HKGBKK 19.50-21.45 

ราคาอืน่ๆ 

1. ทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 

2. จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิราคา 10,900 บาท 

3. ราคาขา้งตน้ส าหรบัพาสปอรท์ไทยเทา่น ัน้ ส าหรบัพาสปอรท์ตา่งชาต ิกรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่

สอบถามคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่ง 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

**คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทัวร*์* 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน  9 ทา่นขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลง

ราคา 

ส าคญัมาก!!!กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจ 

PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

ขนาดของรถบสัทีใ่ชใ้นการเดนิทาง จะจดัตามจ านวนของผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความ

สะดวกสบายของการเดนิทาง และผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – ช็อปป้ิงตลาดเลดีม้ารเ์ก็ต                                             ( - / กลางวนั / - )  

 

 

 

 

 

 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร ์M ของ

สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

และบตัรขึน้เครือ่ง 

06.40 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยาน Check Lap Kok โดยเทีย่วบนิที ่CX700 สายการบนิ Cathay Pacific  

 ** บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

10.25 น. ถงึสนามบนิ CHEAK LAP KOK หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (1) 

 จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง เลดีส้ ์มารเ์ก็ต  เป็น

จดุหมายทีต่อ้งไปเยอืนส าหรับคนรักแฟชัน่ทีโ่ปรดปรานการตอ่รองราคากระเป๋า, เครือ่งประดับ, ของเลน่, 

เครือ่งส าอาง และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยตา่งๆ ทีต่ัง้กระจกุรวมตัวกนัจนเกดิเป็นตลาดทีม่ี

บรรยากาศสนุกสนานนี ้ตัง้อยูบ่นถนนตงุชอยในมงกก๊ เปิดตัง้แตเ่ทีย่งวันไปจนถงึ 23.30 น.  

 อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

HONG KONG SUMMER SALE 2018  ลดมากถงึ 70 – 80% 

เร ิม่ต ัง่แต ่วนัที ่1 ม.ิย. – 31 ส.ค. 2561 โดยชว่งดงักลา่วรา้นคา้ตา่งๆ ในฮอ่งกง ไมว่า่

จะเป็นตามหา้งสรรพสนิคา้ หรอื Shop ตา่งๆ จะเร ิม่จดัโปรโมช ัน่ลดราคาสนิคา้ ในชว่ง

ฤดรูอ้น บางรา้นจดัโปรโมช ัน่ลดมากถงึ 80% ใหท้า่นไดเ้ดนิเลอืกซือ้สนิคา้ตามใจชอบ 

ท ัง้นีร้า้นคา้อาจจะจดัโปรโมช ัน่ลดสนิคา้แตกตา่งกนั ท ัง้วนัเวลา และราคาสนิคา้ หาก

ทา่นเห็นแลว้สนิคา้โดนตา ราคาโดนใจ ก็เลอืกซือ้กนัไดเ้ลย 

หา้งสรรพสนิคา้ ทีเ่ป็นทีน่ยิม ในชว่ง Summer Sale แนะน าดงันี ้
Citygate Outlets, Langham Place, Wonderful Worlds of Whampoa, Harbour City, 
Cityplaza, Festival Walk, Times Square, IFC Mall, Pacific Place, Landmark, K11 
 
ปล. อยา่ลมืเชค็อตัราแลกเปลีย่นของแตล่ะวัน เพราะหากใชบ้ตัรเครดติ คา่เงนิจะคดิตามวันนัน้ๆ ทีเ่รา
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พกัที ่Hotel Ease ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 

 

วนัที ่2 สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั หรอื เปลีย่นไปขึน้กระเชา้นองปิงไดฟ้ร ี                      (เชา้ / - / - ) 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่ดนิแดนแหง่ความฝนั “HONGKONG DISNEYLAND” ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์

แหง่นีเ้ป็นสวนสนุกแหง่ที ่5 ของดสินยีแ์ลนดท์ั่วโลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนาน

มากมายเป็นสวนสนุกและรสีอรท์ระดับโลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลันเตา ใหท้า่นไดเ้พลดิพลนิกบัเครือ่ง

เลน่นานชนดิ มตีัง้แตแ่บบน่ารักๆ ไปจนถงึหวาดเสยีว ซึง่จะแบง่ออกเป็น 7 สว่นดว้ยกนั ไดแ้ก ่เมน

สตรที-ยเูอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์แฟนตาซแีลนด ์ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ทอย สตอรี ่แลนด ์กรซิลยี ์กลัช ์

และมสิทคิ พอยท ์และพบกบัเครือ่งเลน่ใหมอ่ยา่ง IRON MAN Experience บนิไปกบัไอรอ่นแมน 

เหนอืฟากฟ้าของฮอ่งกง และไมค่วรพลาดกบั  IT’S A SMALL WORLD ลอ่งเรอืชมเหลา่บรรดาตุก๊ตา

นานาชาต ิซึง่แบง่เป็นโซนของแตล่ะชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมกีารเคลือ่นไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A 

SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะชาต ิและอยา่ลมืแวะ

ทักทายตุก๊ตาสวมชดุประจ าชาตขิองไทย เชญิทา่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ในดสินยีแ์ลนดแ์ละโซนตา่งๆ 

ตอ่ตามอธัยาศัย ชว่งกอ่นสวนสนุกจะปิด ประมาณ 20.00น. ทา่นจะไดพ้บกบัโชวด์อกไมไ้ฟอนัยิง่ใหญ่

ตระการตาซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของดสินยีแ์ลนด ์Disney in the Stars 

 **อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั** 

 

 

 

 

 

ฟร!ี!! ส าหรับทา่นทีไ่มต่อ้งการเขา้สวนสนุกฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์สามารถเปลีย่นไปขึน้กระเชา้
นองปิง สกัการะพระใหญโ่ป่หลนิ และเลอืกซอ๊ปป้ิงที ่City Gate Outlet  

มรีถรับ-สง่จากสวนสนุกดสินยี-์ไปกระเชา้นองปิงให ้

หมายเหต:ุ  

- ตอ้งแจง้ความประสงคก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้ ไมส่ามารถไปเปลีย่นในวันเดนิทางได ้

- รถรับ-สง่ จะนัดเวลาไป-กลบัพรอ้มกบักรุ๊ปทีเ่ขา้สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์เวลากลบั

โดยประมาณ 20.30 – 21.00 น. 
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พกัที ่Hotel Ease ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงฮอ่งกง 

วนัที ่3 
วดัแชกงหมวิ – วดัหวอ่งไตส๋นิ – โรงงานจวิเวอรี ่– รา้นหยก - ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่และโอเชีย่น

เทอรม์นิอล – กรงุเทพ                                                                          (เชา้ / กลางวนั / -) 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนัน้น าทา่นสู ่วดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั)  เมือ่ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ดันีเ้ป็นวดัเล็กๆเป็นวัดทีเ่กา่แก่

และอนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยูท่างดา้นหลังของเรอืนใหมว่ัด เรอืนใหมส่รา้งเสร็จในปี 1993 บนเนือ้ที ่

50,000 ตารางฟตุดา้นในมรีปูปัน้สงูใหญข่องทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัดแหง่นีซ้ ึง่ทางดา้นขา้งมอีาวธุ

รบของทหารแบบโบราณและมกีงัหันอยูห่ลายตวัมกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วดัแชกงจะตอ้งหมนุ

กงัหันหรอืทีเ่รยีกวา่กงัหันน าโชคเพือ่หมนุแตส่ ิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติและปัดเป่าสิง่ทีไ่มด่อีอกไป โดย

ความหมายของใบพัดทัง้สีด่งันี ้

ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 

ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรงอายยุนื 

ใบที ่3. โชคลาภเงนิทองไหลมาเทมา 

ใบที ่4. คดิหวังสิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ  

และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวดัอยา่ลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล หลังจากนัน้น า

ทา่นไหวพ้ระขอพรตอ่ ณ วดัหวงัตา้เซยีน  เป็นวดัทีม่อีายกุวา่ครึง่ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพ่กั

อาศัยของการเคหะ วัดแหง่นีข้ ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธิใ์นการ ดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ จงึไดรั้บการนับถอืเป็น

พเิศษจากบรรดาคนป่วย จากนัน้น าทา่นสู ่โรงงานจวิเวอรี ่ ทีโ่ดง่ดังทีส่ดุบนเกาะฮอ่งกง ทีไ่ดแ้รง

บนัดาลใจน ากงัหันมาพลกิแพลงเป็นจีล้อ้มเพชร โดยเชญิซนิแสชือ่ดังมาจัดวางต าแหน่งของเพชรแต่

ละเม็ดซึง่ถอืเป็นเครือ่งรางตามหลักฮวงจุย้ ซึง่จ าลองเลยีนแบบมาจาก “แซก้ง๋เมีย๋ว” กงัหันใหญ ่4 

ใบพัดทีช่าวฮอ่งกงเลือ่มใสศรัทธาที ่“วัดเชอกงุ” ซึง่เป็นวัดทีด่ังมากและมตี านานความเชือ่มายาวนานวา่

คนทีม่เีคราะหเ์มือ่จับใบพัดของกงัหันหมนุไปโดยรอบแลว้จะท าใหช้วีติหมนุเวยีนไปในทางทีด่แีละ

สามารถพัดเอาสิง่ชัว่รา้ยตา่งๆออกไปได ้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

น าทา่น ชมรา้นหยก สนิคา้ขึน้ชือ่อกีอยา่งของจนี แผน่ดนิใหญ ่ทีไ่มว่า่ทา่นจะเดนิทางไปเมอืงไหนของ

ประเทศจนี ทา่นจะไดเ้ขา้ชมรา้นหยก ทา่นสามารถเลอืกซือ้หยกทีม่กีารดดัแปลงเป็นเครือ่งบชูาตา่งๆ 

ทัง้ป๊ีเซี๊ยะ, ก าไลหยก, จีห้ยก และอืน่ๆ อกีมากมาย หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นจมิซาจุย่และ

โอเซีย่นเทอรม์นิอล ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ฝากคนทีท่า่นรักทางบา้น สนุกสนานกบัการ

เลอืกสนิคา้ราคาพเิศษอาทเิชน่เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เข็ดขดั,น ้าหอมสนิคา้แบรนดช์ือ่ดังตา่งๆ ทัง้ 

Bvlgari, BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, miu miu, ST.MICHEL, TOY 

R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG, ESPRIT, G2000 

16.30 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ CHEAK LAP KOK ***กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมาย*** 
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19.50 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่CX703  

 **บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

21.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้คา่ภาษีสนามบนิ 

ภาษีน ้ามนั 

 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดับเดยีวกนั **เนือ่งจากหอ้งพกั

โรงแรมในฮอ่งกงจะมขีนาดเล็ก หอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น ขนาดของหอ้งจะเทา่กนักบัหอ้งพกั 1 ทา่น หรอื 2 

ทา่น พืน้ทีใ่ชส้อยก็อาจจะไมเ่พยีงพอ ฉะน ัน้หากลกูคา้ตอ้งการพกัดว้ยกนั 3 ทา่น กรณุาเขา้ใจขนาดหอ้งพกั

ของโรงแรมในฮอ่งกง เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหาทีห่นา้งาน 

 **ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ ไมเ่กนิ 30 กโิล / ทา่น 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่ว ส าหรับลกูคา้ตา่งชาต ิ

× คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด **เกนิจาก 30 กโิลกรัม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 

× ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท / ทา่น / ทรปิ (หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอขอสงวนสทิธิใ์นการยดึเงนิมดัจ า 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่ เซนิเจิน้) 

ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, 

ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่ว

ทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก 

ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 



 

7 

CUCCXHKG_EASY ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (CX) JUN-SEP'18 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CharterFlight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้เนือ่งจากเป็นนโยบาย

ของสายการบนิ 

 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

    **ส าคญั!! บรษัิทฯ ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิ

กฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจิน้ จไูห ่ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้** 

 

เงือ่นไขอืน่ๆ  

 ส าหรับผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร คอนเฟรมิ

เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 15 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความ

เป็นจรงิ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง

เป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 

การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอนั

เนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุ

ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไมเ่ดนิทาง

พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 

เนือ่งจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการ

บนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง 

 


