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ฉลองปีใหม่ เคาท์ดาวน์ ฮ่องกง 3วัน 2คืน 

เดนิทาง ธันวาคม 2562 

เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมือง)-ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง)(FD508: 06.35-10.15) – ช้อปปิง้ซิตีเ้กท เอ้าเลท  
วนัท่ี 2. ฮ่องกง- วดัหวงัต้าเซียน-วดัเจ้าแมก่วนอิม ฮองฮ า-ช้อปปิง้ยา่นจิมซาจุ่ย  

วนัท่ี 3. ฮ่องกง-Jewelry Factory-ศนูย์หยกและสมนุไพร-วดัแชกง-หาดรีพลสัเบย์-จดุชมววิวิคตอเรียพีค (จดุกึง่กลางเขา)- 
            ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมือง)(FD503: 22.20-00.20+1) 
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วันที่ 1 

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ฮ่องกง(สนามบนิฮ่องกง)(FD508:06.35-10.15)-ช้อปป้ิง
ซติีเ้กท เอ้าเลท 
OPTION1: เลือกซือ้ กระเช้านองปิง 360 + พระใหญ่ลันเตา (เปิด 10.00 น.) 
OPTION2:เลือกซือ้ HONGKONG DISNEYLAND พร้อมบัตรเคร่ืองเล่นไม่จ ากัดจ านวนรอบ 
(เปิด 11.00 น.)  

04.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

06.35 น. ออกเดินทางสูฮ่่องกง  โดยสายการบินแอร์เอเซีย เทีย่วบินที่ FD508  (บนเคร่ืองมีบริการขายอาหารและเคร่ืองดืม่) 

10.15 น. เดินทางถงึสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) ซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดน

ตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศจีนตดิกบัมณฑลกวางตุ้ง หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พร้อมกนั ณ 

ทางออก EXIT B จากนัน้น าทา่นเดินทางผา่นเส้นทางไฮเวย์อนัทนัสมยั ผา่นสะพานแขวนซิงหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็น

สะพานแขวนทางรถยนต์ที่มคีวามยาวมากกวา่ 2.2 กิโลเมตร ซึง่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอ

สเตอร์ ระหวา่งทางทา่นจะได้ชมทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกง  จากนัน้อิสระให้ทา่นช้อปปิง้อยา่งจใุจที่ CITYGATE OUTLET  มีสนิค้า

ให้เลอืกซือ้อยา่งครบครัน ตัง้แต ่NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

เลอืกซือ้ OPTION 1: กระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่ลนัเตา (ราคาทวัร์ไมร่วมคา่กระเช้าไป-กลบัแบบธรรมดาทา่นละ 650 บาท  

/ กระเช้าไป-กลบัแบบคริสตลัทา่นละ 1,020 บาท ) หากทศันวิสยัไมเ่อือ้อ านวย เช่น ฝนตกหนกั มลีมแรง กระเช้าอาจปิดให้บริการ 

ลกูค้าสามารถซือ้ตัว๋กระเช้านองปิงด้วยตนเอง และนัง่กระเช้าขึน้ไปด้านบน เพื่อสมัผสัประสบการณ์อนันา่ตื่นเต้นชมวิวทวิทศัน์หมู่

เกาะทะเลจีนใต้และภเูขาสงู ระยะทางกวา่ 5.7 กิโลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที จากนัน้น าทา่นนมสัการพระโพธิสตัว์

กวนอิมพระมญัชศูรีโพธิสตัว์ และพระสมนัตภทัรโพธิสตัว์ ณ วดัโปหลนิ ซึง่สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเลก็ที่มี

พระภิกษุสงฆ์เพยีง 3 องค์ ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพร้อมทัง้มีการสร้างอารามและโบสถ์เพิม่ขึน้ท า

ให้ปัจจบุนัมีพระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก วดัโป่หลนิเป็นวดัเจห้ามเซน่ไหว้อาหารท่ีเนือ้สตัว์ทกุชนิด วดัโปหลนิ

ตัง้อยูท่ี่ระดบัความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพทุธรูปทองสมัฤทธ์ิประทบักลางแจ้งองค์ใหญ่ท่ีสดุในโลกจากเกือบทกุ ๆ 

สว่นของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด้่านลา่ง ไตข่ึน้บนัได 268 ขัน้สูฐ่านท่ีองค์พระนัง่ประทบัอยูเ่หนือระดบัน า้ทะเล 371 

เมตร องค์พระสร้างจากการเช่ือมแผน่สมัฤทธ์ิถึง 200 แผน่ หนกั 250 ตนัและสงู 34 เมตร องค์พระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบือ้ง
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ลา่งบริเวณทะเลจีนใต้ทีฐ่านองค์พระมีรูปปัน้เทพธิดาก าลงัถวายเคร่ืองสกัการะแดพ่ระพทุธบนสวรรค์ตามความเช่ือของนิกาย

มหายาน จึงเป็นท่ีมาของช่ือพระพทุธรูปเทียนถานบนยอดเขานีเ้ทียนถานแปลวา่แทน่บชูาบนสวรรค์ ภายในใต้องค์พระมีภาพ

ศิลปะจีนโบราณ  หลงัจากกลบัมาเจอกรุ๊ปท่ีซิตีเ้กท ตามเวลานดัหมาย เพื่อไปรับประทานอาหารค ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลอืกซือ้ OPTION2: สวนสนกุดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง (ราคาทวัร์ไมร่วมคา่บตัรเข้าดิสนีย์แลนด์ 2,500 บาท) การเดินทางไปสวน

สนกุดิสนีย์แลนด์ ลกูค้าสามารถนัง่รถไฟฟา้จากสถานี Tung Chung  (ตงชง) เปลีย่นสถานีท่ี Sunny Bay เพื่อนัง่รถไฟขบวนมกิกี ้

เมาสเืข้า สวนสนกุ Disneyland  (นัง่เพยีง 2 สถานี) หลงัจากกลบัมาเจอกรุ๊ปท่ีซติีเ้กท ตามเวลานดัหมาย เพื่อไปรับประทาน

อาหารค า่หรือเดินทางกลบัโรงแรมด้วยตนเอง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั ฮ่องกง  Dorsett Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 2 ฮ่องกง- วัดหวังต้าเซียน-วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮ า-ช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร แบบติ่มซ า 

 จากนัน้น าทา่นนมสัการ วดัหวงัต้าเซยีน  สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออทุิศให้กบัWong Tai Sin เดก็หนุม่ผู้ ริเร่ิมในการศกึษาลทัธิ

เตา๋จนกลายเป็นผู้มีพลงัวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวงัต้าเซียนในเวลาตอ่มา เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือวา่มคีวามศกัดิ์สทิธ์ิเป็นหนึง่

ในวดัที่โดง่ดงัที่สดุของฮ่องกงมเีทพซึง่ขึน้ช่ือในการดแูลรักษาโรคภยัไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่น าธูป และของมาสกัการะเพื่อขอ

พรตา่งๆ ตัง้แตเ่ร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลกัษณะคล้ายวดัจีนสมยัโบราณทีม่ีเสาสี

แดงขนาดใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม 
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เจ้าแมก่วนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวดัเจ้าแมก่วนอิมที่มช่ืีอเสยีงแหง่หนึง่ในฮ่องกง ขอพรเจ้าแมก่วนอิมพระ

โพธิสตัว์แหง่ความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวดัเจ้าแมก่วนอิมที่ Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวดัเก่าแก่ของ

ฮ่องกงสร้างตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวดัขนาดเลก็  แตเ่ป็นวดัเจ้าแมก่วนอิมที่ชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทกุวนัจะมีคนมา

บชูาขอพรกนัแนน่วดั ถ้าใครที่ชอบเสีย่งเซียมซีเขาบอกวา่ที่น่ีแมน่มากที่พเิศษกวา่นัน้ นอกจากสกัการะขอพรแล้วยงัมีพธีิขอซองอัง้

เปาจากเจ้าแมก่วนอิมอกีด้วย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
 จากนัน้ให้ทา่นมคีวามสขุกบัการเดินเที่ยวสมัผสักบัแหลง่ช้อปปิง้ไมว่า่จะเป็น ยา่นขายสนิค้า ยา่นจิมซาจุ่ย หรือ ศนูย์การค้าตา่งๆ 

เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสนิค้าที่ใหญ่ที่สดุแหง่หนึง่ยา่น Tsim Sha Tsui ที่มีร้านค้าแบรนด์ดงักวา่ 700 ร้าน ร้านอาหารอีก
เกือบ 50 ร้าน หรือ ขาช้อปพลาดไมไ่ด้...ช้อปปิง้ที่ฮ่องกง กบัสนิค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, 
GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นต้น หรือช้อปปิง้ที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กบัสนิค้าทีม่ี
ช่ือเสยีงจากทัว่ทกุมมุโลก  

ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั ฮ่องกง  Dorsett Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 
ฮ่องกง-Jewelry Factory-ศูนย์หยกและสมุนไพร-วัดแชกง-หาดรีพลัสเบย์-จุดชมวิววิคตอเรีย
พีค (จุดกึ่งกลางเขา)-ฮ่องกง(สนามบนิฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) 
(FD503: 22.20-00.20+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร แบบติ่มซ า 
 ทา่นชมโรงงานท่ีมช่ืีอเสยีงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน Jewelry Factory จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูย์หยกและสมนุไพร ชม

วิธีการเลอืกซือ้หยกแท้หรือหยกเทียม และเลอืกซือ้สมนุไพรที่ได้รับการการันตีคณุภาพจากรัฐบาลฮ่องกง   
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูิเศษ เป็ดยา่ง 

 จากนัน้เดินทางไป วดัแชกงหมิว เป็นวดัเกา่แก่ท่ีมคีวามศกัดิ์สทิธ์ิมาก มีอายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วดัแชกงสร้างขึน้เพื่อ

เป็นอนสุรณ์ถึงบคุคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมช่ืีอวา่ทา่นแชกง เนือ่งจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใต้ของจีนและทา่น

แชกงได้ท าวีระประวตัิไว้ ท าให้คนทัว่ไปยกยอ่งและคนจีนมีความเช่ือถือวา่หากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากทา่นแชกงจะประสบ

ผลส าเร็จในทกุประการ แล้วจะต้องไปหมนุกงัหนัน าโชคที่ตัง้อยูใ่นวดัเพื่อจะได้หมนุเวียนชีวติของเราและครอบครัวให้มคีวาม

เจริญก้าวหน้าด้านหน้าท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไมด่ีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่

ร้ายและไมด่ีออกไปให้หมด ในองค์กงัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สขุภาพร่างกายแขง็แรง, เดินทางปลอดภยั, สม

ความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดันีเ้พื่อถวาย

กงัหนัลมเพราะเช่ือวา่กงัหนัจะชว่ยพดัพาสิง่ชัว่ร้ายและโรคภยัไข้เจ็บออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดเีข้ามาแทน 

น าทา่นชมววิทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณ วิคตอเรียพีค (จดุกึ่งกลางเขา) ถ่ายรูปคูก่บัวิวทวิทศัน์ของตกึสงูบนเกาะฮ่องกง 

สามารถชมทศันยีภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ได้ทัง้เกาะอยา่งชดัเจน  

จากนัน้น าทา่นนมสัการขอพรจากเจ้าแมก่วนอิมและเทพเจ้าแหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรีพลัส์เบย์ สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะ

ปีจะมีนกัทอ่งเท่ียวจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศกัดิ์สทิธ์ิจากเจ้าแมก่วนอิมเจ้าแมท่บัทิมและเทพเจ้าแหง่โชคลาภ 

โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ช่ือกนัวา่ถ้าใครมาขอก็มกัสมหวงัทกุครัง้ไป 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 

 ได้เวลาอนัสมควร พร้อมกนัท่ีจดุนดัพบ เดินทางสูส่นามบินฮ่องกง 
22.20 น. ออกเดินทางจากสนามบิน Hongkong International Airport  เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ 

FD503  (บนเคร่ืองมีบริการขายอาหารและเคร่ืองดืม่) 

00.20+1 น. เดินทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

ราคาแนะน าเพียง : ฉลองปีใหม่ เคาท์ดาวน์ ฮ่องกง 3วัน 2คืน FD 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 29-31 ธนัวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัท่ี 30 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค.63 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 6,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
 

หากลกูค้าไมม่ีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทกุเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จาก 
ทา่นเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร์ ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินคา่ทวัร์แล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดนิทาง ที่มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่

สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
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ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

5. การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป มีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบ
จ านวนดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลกูค้าทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู เพิ่มเติมกบัทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
10. คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 

กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 กิโล 
คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่บตัรกระเช้านองปิง 360 ไป-กลบั 
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6. คา่บตัรฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทริป 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง  เนื่องจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไมส่ามารถท าการ REFUND ได้ 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเ ร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 
 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ
สกุลฮ่องกงดอลลาร์ 

 
 
 
 
 


