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V.I.P. Hongkong 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน Emirate Airline (EK)

ชั้น BUSINESS

 บินหรู สายการบิน Emirate Airline (EK) ช้ัน BUSINESS CLASS (ไป-กลับ)

 เคร่ืองบินแอรบัส A380 มีจอขนาดใหญทุกที่น่ัง

 มีบริการเลานจสําหรับช้ันบิสเนททั้งบนเคร่ืองบินและสนามบิน

 พักโรงแรม..!! 4ดาว ยานชอปปงถนนนาธาน

 สักการะขอพร กับ 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮองกง

 วัดหวังตาเซียน, วัดแชกงหมิว, สํานักนางชี, พระใหญลันเตา, เจาแมกวนอิม ณ หาดรีพัสเบย

 อิ่มอรอยกับติ่มซํารสตนตํารับ และอาหารกวางตุง สไตลฮองกง

 อิสระชอปปงสินคาแบรนดเนม ยานดังจิมซาจุย

กําหนดเดินทาง

10-12 , 11-13,18-20 ธันวาคม ราคา 23,900 บาท

25-27 ธันวาคม ราคา 26,900 บาท
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1. กรุงเทพฯ-ฮองกง- & Symphony of Light
2. วัดหวังตาเซียน-สํานักนางชี–วัดแชกงหมิว-

พระใหญลันเตา+กระเชานองปง-City Gate
Outlet- น่ังรถชมเมืองOpen Top Bus

3. ยอดเขาวิคตอเรียพีค(น่ังรถรางพีคแทรม)-
หาดรีพัสเบย-อิสระชอปปงถนนนาธาน-
กรุงเทพฯ

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮองกง – Symphony of Light

10.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4

เคานเตอร T สายการบิน Emirate Airlines (EK) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความ

สะดวกดานเอกสารเดินทางและสัมภาระ

13.45 น. ออกเดินทางสู ฮองกงโดยสายการบิน Emirate Airlines (EK) Business class

เที่ยวบินที่ EK384

17.30 น. เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.)

ซ่ึงตั้งอยูบนเกาะลันเตา ฮองกงเปนดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของ

ประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว พรอมกัน ณ

ทางออก EXIT B จากน้ันนําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย ผานสะพาน

แขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเปนสะพานแขวนทางรถยนต ที่มีความยาว

มากกวา 2.2 กิโลเมตรซ่ึงไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอรแมน ฟอ

สเตอร ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกง จากน้ันนําทานชม ชมโชวยิง

แสงเลเซอรประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโตกันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony

of Lights (โชวรอบ 20.00 น. ในกรณีเดินทางมาทันเวลา)

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

เขาสูที่พัก Prudential Hotel , Kimberley hotel , Park hotel

หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง ฮองกง – วัดหวังตาเซียน – วัดชีหลิน – วัดแชกงหมิว – พระใหญลันเตา+กระเชา
นองปง – อิสระชอปปง CITY GATE OUTLET MALL-น่ังรถชมเมืองOPEN TOP BUS

เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบต่ิมซํา

จากน้ันนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน หรือ วัดหวองไทซิน สรางข้ึนในป ค.ศ. 1921

เพ่ืออุทิศใหกับ Wong Tai Sin เด็กหนุมผูริเร่ิมในการศึกษาลัทธิเตาจนกลายเปนผูมี

พลังวิเศษและกลายเปนเทพเจาหวังตาเซียนในเวลาตอมา ปจจุบันถือเปนวัดของลัทธิ

เตาที่มีคนมากราบไหวมากที่สุด สถาปตยกรรมภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณ

ที่มีเสาสีแดงขนาดใหญและหลังคาสีทองเหลืองอราม ภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวน

ในปกกิ่งและยังมีความแมนยําในเร่ืองของการเสี่ยงเซียมซีอีกดวย...จากน้ันนําทานชม
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วัดชีหลิน สํานักนางชีในพระพุทธศาสนาฝายลัทธิมหายานที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตสราง ข้ึนตั้ งแตป  ค .ศ.1930 แลวเสร็จในป ค.ศ.2000 โดย

สถาปตยกรรมเปนรูปแบบของราชวงศถังของจีน ตัวอารามจะมีมากมายหลายหลังซ่ึงแต

ละหลังจะมีองศพระโพธิสัตวใหผูคนไดกราบไหว...จากน้ันเดินทางไป วัดแชกงหมิว

หรือ วัดกังหัน ในทุกๆ วันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮองกงและนักธุรกิจจะ

มาวัดน้ีเพ่ือถวายกังหันลมเพราะเชื่อวากังหันจะชวยพัดพาสิ่งชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บ

ออกไปจากตัวและนําพาแตความโชคดีเขามาแทน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันเดินทาง สูเกาะลันเตา ซ่ึงถือไดวาเปนแหลงทองเที่ยวอันมีเอกลักษณระดับโลก

ของฮองกงนําทานสัมผัสกับประสบการณที่นาตื่นตาตื่นใจจากกระเชาลอยฟานองปง

(Ngong Ping Skyrail 360) เสนทางการทองเที่ยวบนรถกระเชาเคเบิลที่สามารถชม

ทัศนียภาพอันงดงามไดแบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมูบานนองปง

บนเกาะลันเตา ระยะทางกวา 5.7 ก.ม.จากรถกระเชาทานจะไดชมทัศนียภาพอันงดงาม

ของสนามบินนานาชาติฮองกงทิวทัศนเหนือทองทะเลของทะเลจีนใต ทิวทัศนของเนิน

เขาอันเขียวขจี ลําธาร นํ้าตกและปาอันเขียวชอุมของอุทยานลันเตาเหนือ เม่ือกระเชาไป

ถึงสุดทางทานจะไดสักการะพระใหญเกาะลันเตาซ่ึงเปนพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลาง

แจงที่ใหญที่สุดในโลก องคพระทําข้ึนจากการเชื่อมแผนทองสัมฤทธิ์ กวา 200 แผน เขา

ดวยกัน นํ้าหนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร หันพระพักตไปทางดานทะเลจีนใตและมอง

อยางสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องลางซ่ึงเปนพระพุทธรูปน่ัง ทําจากทองสัมฤทธิ์

กลางแจงที่ใหญที่สุด นอกจากน้ีทานอาจจะเลือกซ้ือของขวัญของที่ระลึกจากหมูบาน

นองปง อาทิเชน หยก ไขมุกหรือเคร่ืองประดับตริสตัลเพ่ือเตือนความทรงจําแหงการมา

เยือน...จากน้ันอิสระใหทานชอปปงอยางจุใจที่ CITY GATE OUTLET มีสินคาใหเลือก

ซ้ืออยางครบครันตั้งแต NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP,

BALLY, CITY CHAIN ฯลฯฯ ....จากน้ันพิเศษสุดๆ นําทุกทานน่ังรถ Open top Bus

2 ชั้น open air เพ่ือชมเมืองบนถนนนาธาน จิมซาจุย เลดี้มาเกต ทานจะไดสัมผัส

บรรยากาศโดยรอบๆเมืองและถายรูปเปนที่ระลึก กับ OPEN TOP BUS ใชเวลา

(ประมาณ 30-45 นาที )

(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย)

เขาสูที่พัก Prudential Hotel , Kimberley hotel , Park hotel

หรือระดับเดียวกัน

วันสาม ฮองกง – ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม) – รีพัลสเบย – อิสระชอปปงถนน
นาธาน – กรุงเทพ

เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบต่ิมซํา

นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณเขา The Peak หรือ วิคตอเรีย พีค

(Victoria Peak) ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด

และสวยที่สุดของฮองกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ

เกาะฮองกงและเกาลูน ไดทั้งเกาะอยางชัดเจน เปนจุดชมวิว ชมไฟตึกสูงในฮองกง
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ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ตั้งอยูในเกาะฮองกง ที่ดานบนของ The Peak

มีอาคาร Peak Tower เปนอาคารรูปชาม หรือ คร่ึงวงกลมสูง 7 ชั้น ภายในอาคารมี

พิพิธภัณฑหุนข้ึผ้ึงมาดามทุสโซ (Madame Tussauds) หางสรรพสินคา รานอาหาร และ

รานขายของที่ระลึกหลายรานจะเปนหาง รานขายของฝาก รานขายของ Brand name

เปนแหลงชอปปงที่สูงที่สุดในฮองกง ...จากน้ันนําทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม

และเทพเจาแหงโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลสเบย สรางข้ึนในป ค.ศ.1993 ในแตละปจะมี

นักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิมเจาแม

ทับทิมและเทพเจาแหงโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถาใครมาขอก็มัก

สมหวังทุกคร้ังไป..จากน้ันนําชมโรงงานจิวเวอรร่ี ซึ่งเปนโรงงานที่มีช่ือเสียงที่สุด

ของฮองกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ

!! และนําทานเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนตางๆ อีกมากมาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ~ หานยาง

บาย

ใหทานอิสระชอปปงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน ชอปปงที่ Ocean Terminal และ

Harbour City กับสินคาแบรนดเนมชื่อดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา อาทิ เชน

Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi,

Louis Vuitton, Chole ฯลฯ หางขายของเด็กเลน Toy r'us รานชอปปงสินคาปลอด

ภาษีที่ DFS  Galleria

*** อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ***

สมควรแกเวลาพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย  เพื่อเดินทางสูสนามบินฮองกง

21.15 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน Emirate Airline(EK) Business class เที่ยวบินที่

EK385

23.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ ….

** ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน ***

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซิน

เจิ้น) กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัว

หิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร

จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อ

ข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน (หากทานมีความประสงคจะไมลงชมราน

รัฐบาล)
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โปรแกรม : ฮองกง-นมัสการ 5 สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 3 วัน 2 คืน EK

กําหนดการเดินทาง ราคา
ผูใหญ

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2

ผูใหญ

ราคาเด็ก
(ไมมีเตียง)

นอนกับ 2 ผูใหญ

พักเด่ียว
เพิ่ม

10-12,11-13,18-20 ธ.ค. 2558 23,900.- 23,900.- 22,900.- 6,500.-

25-27 ธ.ค. 2558 26,900.- 26,900.- 25,900.- 8,000

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทั้ง 5 ขอ

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง

ของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง

บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

5. คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ีนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูเดินทางไมถึง 15

ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางดวยโดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 7 วัน

กอนการเดินทาง

*** ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งส้ิน ***

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับภาวะอากาศ

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ

อัตราน้ีรวม

 คาตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นนักทองเที่ยว (Business class ) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)

 คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง

 คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

 คายกกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแหงอาจไมมีคนขนกระเปา)
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท ทั้งน้ียอมอยู ในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับ

บริษัทประกันชีวิต
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อัตราน้ีไมรวม

 คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

 คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา

 คาธรรมเนียมการทําวีซากรณีที่ลูกคาเปนพาสตางชาติ เชน พาสสปอรตเยอรมัน พาสสปอรตลาว

 คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
 คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก )
 คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา

เงื่อนไขการจอง

1. วางเงินมัดจําทานละ 12,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซา ภายใน

3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดข้ึน

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ

ทัวรทั้งหมด

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน

ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท พรอมกับเตรียม

เอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวา

ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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กรณียกเลิกการเดินทาง

 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด

 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด

 สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผู

เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม

ในการมัดจําตั๋ว ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได

 กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

หักคาใชจายบางสวนที่เกิดข้ึนจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของ

ทางเมืองนอก เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดข้ึนแลวกับทาน

เปนกรณีไป

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแต

สายการบินและชวงเวลาเดินทาง

2. หากตั๋วเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจาย

ตามที่เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน

สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย    และ

อํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

4.ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบิน

เปนผูกําหนดซ่ึงทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการออกตั๋ว

เคร่ืองบินไปแลว(กรณีตั๋ว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
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ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก

++ เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว

(Single) และหองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตาง

ประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1

เตียงพับเสริม

++ กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

++ โรงแรมในฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกะทัดรัต ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบ

ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย

การเดินทางเปนครอบครัว

หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ

(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง

ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ

หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร

ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการ

เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,

อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สาย

การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปน

สิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ

ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม

เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ

เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ

เฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ

รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอง

แจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ

ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ




