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บริการอาหาร 5 มือ้ อิสระเพียง 3 มือ้ เท่ านั้น
ไปถึงเช้ า กลับคํา่ เทีย่ ว 3 วันเต็ม
นมัสการ 4 สิ่ งศักดิ์ของเกาะฮ่ องกง
วัดหวังต้ าเซียน ,เจ้ าแม่ กวนอิม ณ ชายหาดรีพลัสเบย์ , พระใหญ่ ลนั เตา , วัดแชกงหมิว
ช้ อปปิ้ งจุใจ ถนนนาธาน , ซิตีเ้ กทเอาท์ เลาต์
สามารถเลือกซื้อทัวร์ เสริม “ ดิสนีย์แลนด์ ” (เต็มวัน)
กําหนดการเดินทาง 2 - 5 เมษายน 2558
วันแรก
กรุงเทพฯ
22.00 น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้ น 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M สาย
การบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิก (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ อํานวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ

(HD) ฮ่องกง-นองปิ ง 4 วัน 2 คืน บินเช้ากลับดึก (CX) 2-5 เม.ย. 19,900.-
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วันทีส่ อง

กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง –วัดหวังต้ าเซียน - กระเช้ านองปิ ง- ช้ อปปิ้ งซิตีเ้ กท

01.20 น.
05.10 น.

เหิรฟ้าสู่ ฮ่ องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เทีย่ วบินที่ CX706
เดินทางถึง ฮ่ องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่ งตั้งยูบ่ นเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ น
ดินแดนตอนปลายสุ ดทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิ ว
เทอร์ริทอรี ส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริการอาหารเช้ าแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซี ยน ซึ่ งเป็ นวัดลัทธิ เต๋ าที่สําคัญที่สุดของฮ่องกง มีผศู ้ รัทธามากมายสนใจ
เสี่ ยงเซี ยมซี ทาํ นายโดยเขย่ากระบอกไม้ไผ่จนกว่าแท่งไม้ไผ่ที่ติดหมายเลขจะกระเด็นตกออกมาแท่งหนึ่ ง ซึ่ ง
ตัวเลขเหล่านั้นจะมีคาํ ทํานายไขข้อข้องใจในสิ่ งที่ต้ งั คําถาม บริ เวณวัดยังมีศาลเล็กๆ ซึ่ งเป็ นที่ประดิ ษฐานของ
องค์เทพเจ้าต่างๆ ตั้งอยูห่ ลายจุด และตกแต่งพื้นที่โดยรอบวัดด้วยรู ปแบบการจัดสวนจีนแบบดั้งเดิม เดินทางต่อ
สู่ เกาะลันเตา ขึน้ กระเช้ านองปิ ง เพื่อสัมผัสประสบการณ์อนั น่ าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใต้และ
ภูเขาสู งแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิ โลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณี ที่ไม่
สามารถขึ้นกระเช้าได้เนื่ องจากกระเช้าปิ ดปรับปรุ ง ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการเดิ นทางเป็ นรถโค้ช
แทน) จากนั้นนําท่านเที่ยว ชมหมู่บ้านนองปิ ง ที่จาํ ลองชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัว
ด้วยร้านนํ้าชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นําท่านนมัสการ พระใหญ่ ลันเตา เป็ นพระพุทธรู ปนัง่ ทําจากทอง
สัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ าํ หนัก 202 ตัน ความสู ง 24 เมตร ที่ต้ งั อยู่กลางแจ้งของเกาะ
ลันเตา จากนั้นนําท่านนมัสการ พระโพธิ สัตว์กวนอิม พระมัญชูศรี โพธิ สัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิ สัตว์ ณ วัด
โปหลิน ซึ่ งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็ นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้
เปลี่ยนเป็ นศาสนสถานโปลิน พร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิม่ ขึ้นทําให้ปัจจุบนั มีพระภิกษุเดินทางมาจํา
วัดกันเป็ นจํานวนมาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ Citygate Outlet ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สิ นค้าแบรนเนม
ระดับโลกมากมาย เช่ น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรื อว่าจะเป็ น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬา
มากมายหลายยีห่ อ้ และชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Harbour Plaza Resort City Hotel หรือเทียบเท่า

เช้ า

กลางวัน

คํ่า

วันทีส่ อง

ฮ่ องกง – อิสระช้ อปปิ้ งถนนนาธาน หรือ เลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

เช้ า

บริการอาหารเช้ าแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้น ให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างเต็มอิ่มที่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ ง ย่านถนนนาธาน หรื อช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE
ร้านค้าปลอดภาษี กับสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงจากทัว่ ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO,
ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G200หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน

(HD) ฮ่องกง-นองปิ ง 4 วัน 2 คืน บินเช้ากลับดึก (CX) 2-5 เม.ย. 19,900.-
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(ผู้ใหญ่ เพิม่ ท่ านละ 2,900 บาท // เด็ก 3-11 ปี เพิม่ ท่านละ 2,500 บาท ราคาตั๋ว + รถรับส่ ง)
“HONGKONGDISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ แห่งนี้เป็ นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนียแ์ ลนด์ทวั่ โลก
และเป็ นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย ์ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็ นสวนสนุกและ
รี สอร์ ตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนได้แก่
1.เมนสตรีทยูเอสเอ(MAINSTREET,U.S.A.) เป็ นจุดเริ่ มต้นของถนนแห่งการเดินทางย้อนเวลาสู่ ช่วงต้น
ศตวรรษที่19ที่ถนนแกสลิทสตรี ทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริ กาเราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนียช์ มเพื่อนชาว
ดีสนียท์ ี่โปรดปรานอย่าง มิกกี้เมาส์,มินนี่,โดนัลดัก๊ และ กูฟฟี่ ที่มาร่ วมเต้นระบําอย่างสนุกครื้ นเครงกับวงดนตรี
มาร์ ชและเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้วยความร่ าเริ งและเบิกบานระหว่างทางนั้นก็จะมีร้านช้อปปิ้ งอันเก๋ ไก๋ ให้ได้
เลือกสรรของที่ระลึกและของฝากพิเศษๆจากดิสนียแ์ ลนด์ซ่ ึ งมีมากกว่า 4,000 รายการเป็ นที่ต้ งั ของซิ ต้ ีฮอลและ
ทางรถไฟฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ที่จะพาคุณชมไปรอบๆบริ เวณอย่างเพลิดเพลิน
2.ทูมอโรว์ แลนด์ (TOMORROWLAND) สนุกสนานกับเครื่ องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัยนําเสนอเรื่ องราว
ของโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตร์ และการผจญภัยในอวกาศโดยทูมอโรว์
แลนด์ในฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์น้ นั โดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของ “อินเตอร์ กาแลคติกสเปซพอร์ ต” หรื อดินแดนที่
เชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ ที่ในนั้นไม่วา่ จะเป็ น ร้านอาหารร้านค้า และสถานที่ต่างๆ ล้วนแต่มีหุ่นยนต์ ยานอวกาศ
และดาวเคราะห์ล่องลอยอยูไ่ ปมานอกจากนี้ในทูมอโรว์แลนด์ยงั มีโลกอวกาศแห่ง“สเปซเมาเท่น”ที่นกั ท่องเที่ยว
สามารถเข้าไปได้ในเวลาเพียงอึดใจเดียวการขับ 1 จานบินส่ วนตัวใน“ออร์ บิทรอน”และการต่อสู ้กนั แบบดุเดือด
ใน“บัซไลท์เยียร์แอสโตรบลาสเตอร์ ”
3.แฟนตาซี แลนด์ (FANTASYLAND) ท่องเมืองการ์ ตูนดิสนี ยต์ ื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่ งเทพนิ ยายดิ นแดนแห่ งนี้
ล้วนเต็มไปด้วยสี สันและบรรยากาศของเมืองที่ จาํ ลองมาจากในการ์ ตูนของดิ สนี ยส์ นุ กกับเรื่ องราวอมตะของ
“ช้างน้อยดัมโบ้”งานเลี้ ยงนํ้าชาของคนทําหมวก (Mad Hatter Teกับ มิคกี้ เมาท์ตวั การ์ ตูนอมตะของดิสนี ยเ์ ป็ น
พิเศษงานนี้ตอ้ งไม่พลาดกับการสนุ กสนานกับภาพยนตร์ 3a Cups)ม้าหมุนจากเรื่ องซิ นเดอรเลลา และ “การผจญ
ภัย ของวินนี่ เดอะพูห์ ” ส่ วนใครที่ ชื่ นชอบมิ ติ นอกจากนี้ ใ นแฟนตาซี แลนด์ยงั มี “แฟนตาซี การ์ เด้ น ” ซึ่ งเป็ น
สถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็ นพิเศษสําหรับดิสนี ยแ์ ลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดยผูท้ ี่อยู่ในนั้นจะมีโอกาสได้
พบกับการ์ ตูนตัวโปรดมากมายอาทิมิกกี้เมาส์ ,มินนี่เมาส์ ,วินนี่เดอะพูห์,และเหล่าเพื่อนพ้องชาวการ์ ตูนดิสนี ยอ์ ีก
มากมาย
4.แอดเวนเจอร์ แลนด์ ( ADVANTURELAND) ดิ นแดนแห่ งการผจญภัยอันน่ าตื่นเต้นสัมผัสความเร้ าใจกับการ
ผจญภัยในป่ าลึ ก ลับของเอเชี ย และแอฟริ กา ในดิ นแดน“จั งเกิล ริ เวอร์ ครู ซ ” (Jungle River Cruise)ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวจะเริ่ มต้นการผจญภัยบนเรื อสํารวจที่ล่องไปตามแม่น้ าํ สายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์ แลนด์
ผ่านป่ าลึกลับที่ทุกโค้งนํ้าจะมีสิ่งลึ กลับและสิ่ งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อสร้ างความสนุ กให้กบั ผูท้ ี่เข้า
ไปเยือนไม่วา่ จะเป็ นฝูงช้างที่เล่นนํ้าอย่างสนุ กสนานตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิ ด, Tazan’s Tree
Houseบ้านต้นไม้ของทาร์ ซาน เป็ นต้น เวลาประมาณ 20.00 น. ท่านจะได้พบกับการแสดงพลุ ไฟอันสวยงาม
ตระการตา ซึ่ งเป็ นไฮไลท์ที่สวยงามอย่างนึงของที่นี่ (อิสระ กลางวัน / คํ่า ตามอัธยาศัย)
(HD) ฮ่องกง-นองปิ ง 4 วัน 2 คืน บินเช้ากลับดึก (CX) 2-5 เม.ย. 19,900.-
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พักที่ Harbour Plaza Resort City Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

วิคตอเรียพอยท์ – รีพลัสเบย์ – วัดแชกุงหมิว - อิสระช้ อปปิ้ งนาธาน - กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารแบบติ่มซํา
นําท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริ เวณจุดชมวิว วิคตอเรียพอยท์ ถ่ายรู ปคู่กบั วิวทิวทัศน์ของตึกสู งต่างๆ ซึ่ งได้
สร้ างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง นําท่านนมัสการขอพรจาก เจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภ ข้ าม
สะพานต่ ออายุ ณ ชายหาดรี พัลส์ เบย์ ในแต่ละปี จะมี นักท่องเที่ ยวจํานวนมากเดิ นทางมาสักการะบูชาขอพร
ศักดิ์ สิทธิ์ จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่ อกันว่าถ้าใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครั้งไป จากนั้นนําชม
โรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ และนําท่าน
เลื อกซื้ อ หยก ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง จากนั้น นํา ท่ า นเดิ นทางไปยัง วัด แชกงหมิว หรื อ วัด กัง หัน ถู ก กล่ า วขานให้เ ป็ น
ปลายทางของ การแก้ชงตามความเชื่ อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชี วิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็ นดี
ได้และการเริ่ มต้นปี ใหม่ หลังวันตรุ ษจี น จะต้องมี การแก้เคล็ดที่ นี่ โดยกังหันลมจะพาชี วิตราบรื่ นล้อลมและ
ธุ รกิจเงินทองวิง่ ฉิ ว เหมือนกังหันลู่ลม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างเต็มอิ่มที่ใจกลางแหล่ง ช้ อปปิ้ งย่ านถนนนาธาน หรื อช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE ร้านค้า
ปลอดภาษี กับสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงจากทัว่ ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO,
ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 (อิสระ คํ่า ตามอัธยาศัย)ได้เวลาอันสมควรนําทุ กท่านเดิ นทางสู่
สนามบิน กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมาย
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เทีย่ วบินที่ CX70321.45 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้ อมความประทับใจ...

กลางวัน

19.55 น.
21.45 น.

***ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษทั ฯ ก่ อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ***
โปรแกรม : ฮ่ องกง- พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 2 คืน (CX)
กําหนดการเดินทาง

ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2
ผู้ใหญ่

2-5 เมษายน 2558

19,900.-

19,900.-

(HD) ฮ่องกง-นองปิ ง 4 วัน 2 คืน บินเช้ากลับดึก (CX) 2-5 เม.ย. 19,900.-

ราคาเด็ก
(ไม่ มีเตียง)
นอนกับ 2
ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

18,900.-

5,000.-
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ข้ อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนาม
ของร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม, นวดฝ่ าเท้า, ร้านบัวหิ มะ, ร้านชา, ร้านไข่มุก, ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์ รี่,ร้านผีซิว ซึ่ งจําเป็ นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
ในกรณีทที่ ่านไม่ ได้ ลงร้ านช้ อปรัฐบาลตามทีร่ ายการกําหนดไว้ ทางบริ ษัทใคร่ ขอเก็บค่ าใช้ จ่ายร้ านละ 600 HKD / คน

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง
4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับส่ งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าประกันอุ บตั ิ เหตุ ระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่เกิ น 1,000,000 บาท (ค่ารั กษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ ใน
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าระวางกระเป๋ านํ้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รี ดผ้า ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 HKD, คนขับรถวันละ 10 HKD, หัวหน้ าทัวร์ ไทยขึ ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจในการบริ การ

เงื่อนไขการจอง

1. มัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสื อเดินทาง
2. ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิก
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5.
ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
(HD) ฮ่องกง-นองปิ ง 4 วัน 2 คืน บินเช้ากลับดึก (CX) 2-5 เม.ย. 19,900.-
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หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหา
นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(HD) ฮ่องกง-นองปิ ง 4 วัน 2 คืน บินเช้ากลับดึก (CX) 2-5 เม.ย. 19,900.-
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