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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว เด็ก 0-18 จํานวน 

30 ก.ค. - 01 ส.ค. 62 (องั-พฤ) 8,998 +5,500 +5,500 20 
06 - 08 ส.ค. 62 (องั-พฤ) 8,998 +5,500 +5,500 20 
08 – 10 ส.ค. 62  (พฤ-ส) 9,999 +5,500 +5,500 20 
13 - 15 ส.ค. 62 (องั-พฤ) 8,998 +5,500 +5,500 20 
20 - 22 ส.ค. 62 (องั-พฤ) 8,998 +5,500 +5,500 20 
22 – 24 ส.ค. 62  (พฤ-ส) 9,999 +5,500 +5,500 20 
29 – 31 ส.ค. 62  (พฤ-ส) 9,999 +5,500 +5,500 20 
03 - 05 ก.ย. 62 (องั-พฤ) 8,998 +5,500 +5,500 20 
05 - 07 ก.ย. 62  (พฤ-ส) 9,999 +5,500 +5,500 20 
12 - 14 ก.ย. 62  (พฤ-ส) 9,999 +5,500 +5,500 20 
17 - 19 ก.ย. 62 (องั-พฤ) 8,998 +5,500 +5,500 20 
19 - 21 ก.ย. 62  (พฤ-ส) 9,999 +5,500 +5,500 20 
24 - 26 ก.ย. 62 (องั-พฤ) 8,998 +5,500 +5,500 20 



 

ฮอ่งกง…เนน้ๆ ไหวพ้ระ+ชอ้ปปิ7 ง  3วนั2
คนื 

ขอพรเจา้แมก่วนอมิชื�อดงั ณ หาดรพีลสัเบย ์/ วดัแชกงหมวิ / วดัหวงัตา้

เซยีน 

นมสัการพระใหญโ่ป่วหลนิ+น ั�งกระเชา้นองปิง 360  

ชอ้ปปิ7 งจใุจถนนนาธาน / ยา่นเลดี7มารเ์ก็ต / ซติ ี7เกทเอาทเ์ลต 

เดนิทางโดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์น ั�งสบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครื�อง 

ปล.ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ/ ราคานี7ไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเช็กลปัก๊อก(ฮอ่งกง) – The Symphony Of Light – ชอ้ปปิ7 งเลดี7
มารเ์ก็ต 

11.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั �นที� 4 
ประตูทางเขา้ที� 8 เคาน์เตอร ์G สายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) โดยมี
เจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวก   

14.25 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS)  เที�ยวบนิที� 
MS960 (บรกิารอาหารบนเครื�อง) 

18.00 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง  นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และศุลกากร,รับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ ออกทางออก B เพื�อพบไกด์
ทอ้งถิ�น   

 นําท่านชมความมหัศจรรย์การแสดงมัลตมิีเดีย The Symphony Of 
Light สุดยอดตระการตาที�ไดรั้บการบันทึก ในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการ
แสดงแสง,สแีละเสยีงถาวรที�ย ิ�งใหญท่ี�สดุของโลกครอบคลมุพื�นที�อาคาร
ตสํึาคัญต่าง ๆที�ตั �งอยู่สองฟากฝั�งของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของ
ตกึเหล่านี� จะประดับประดาดว้ยแสงไฟ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอัน
คกึคักของฮอ่งกง 

คํ�า               � รับประทานอาหารคํ�า (บะหมี�ฮอ่งกง) 
 จากนั�นนําท่านเลอืกซื�อสนิคา้ตลาดกลางแจง้ที�มชีื�อเสยีงที�สดุแห่งหนึ�ง

ของฮ่องกง เลดี� มาร์เก็ต เป็นจุดหมายที�ตอ้งไปเยือนสําหรับคนรัก
แฟชั�นที�โปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋า, เครื�องประดับ, ของเล่น, 
เครื�องสําอาง และของแต่งบา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยต่างๆ ที�ตั �ง
กระจุกรวมตัวกันจนเกดิเป็นตลาดที�มบีรรยากาศสนุกสนานนี� ตั �งอยู่บน
ถนนตงุชอย ในมงกก๊ เปิดตั �งแตเ่ที�ยงวันไปจนถงึเที�ยงคนื 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที�สอง ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี� – 
หาดรพีลสัเบย ์– ชอ้ปปิ7 งถนนนาธาน 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร (แบบติRมซํา) 



 

 นําท่านเดนิทางสู ่วัดหวังตา้เซยีน ขอพรเพื�อเป็นศริมิงคล วัดหวังตา้เซยีนเป็นวัดเกา่แกอ่ายุกว่ารอ้ยปี ท่าน
เทพเจา้หวอ่งซอ้เผ่ง เป็นนักพรตมคีวามรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอยา่งมากมายทําใหค้นเหลา่นี�ยก
ยอ่งในตัวท่านและไดต้ั �งศาลเพื�อสักการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซนิ คนในสมัยนี�มคีวามเขื�อเรื�องสขุภาพว่า
เมื�อท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมทีี�ทุกคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมคีนมาขอดา้นสขุภาพอยา่งมากมายที�นี� อกีสิ�งหนึ�งที�
ผูค้นศรัทธาและนยิมทําเมื�อมาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก ่การเสี�ยงเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมี
กระบอกเซยีมซมีากถงึ 50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวามเชื�อถอืศรัทธาวา่เซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแม่นยําเป็น
อย่างยิ�ง  นําท่านเยี�ยมชม โรงงานจวิเวอรร์ี� ที�ข ึ�นชื�อของฮ่องกงพบกับงานดไีชน์ที�ไดรั้บรางวัลอันดับเยี�ยม 
และใชใ้นการเสรมิดวงเรื�องฮวงจุย้ 

 นําท่านขอพร วัดแชกง หมวิ หรอื วัดกังหันนําโชค วัดนี�ตั �งอยู่ที�ตําบลซา่ถิ�น ซึ�งถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง 
เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึ�นเมื�อ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึ�นชื�อลือชาในเรื�องความ
ศักดิTสทิธิTในดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั�นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิ�งศักดิTสทิธ์
ประจําวัด ตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ แผ่นดนิจีนเกดิกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ�นทั�ว
ประเทศ และเหตกุารณ์นี�ไดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบที�ชื�อวา่ขนุพล แช ้กง๊ ที�ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วาย
ที�เกดิขึ�นแทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ื�อว่าเป็นนักรบที�ไดช้ื�อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไป
ปราบกบฏที�ไหนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของท่านก็ไดช้ื�อวา่เป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่าย
ของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงค์
ออฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกับจําลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึสํานักงานใหญ่ของธนาคารที�มชีื�อวา่ตกึใบมดี 
ซึ�งเป็นตกึที�ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที�มาของจี�กังหันนําโชคที�มี
ชื�อเสยีงของวงการการทอ่งเที�ยวฮอ่งกงที�ไมว่า่ทัวรไ์หนที�มาฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซื�อสนิคา้มงคลชิ�น
นี� เพื�อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคลใหก้บัชวีติ  

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําท่านสู ่หาดทรายรพีลัสเบย ์REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทรเ์สี�ยว

แห่งนี�สวยทสีดุแห่งหนึ�ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรไ์ป
หลายเรื�องมีรูปปั�นของเจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทนิโห่วซึ�งทําหนา้ที�
ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยที�ทอดยาวลง
สูช่ายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจาก เจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่ง
โชคลาภเพื�อเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายซุึ�งเชื�อกันวา่ขา้มหนึ�งครั �ง
จะมอีายเุพิ�มขึ�น 3 ปี  

 จากนั�นนําทา่น อสิระชอ้ปปิ�งตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปปิ�งสนิคา้อันมชีื�อเสยีงที� ยา่นจมิซาจุ่ย ซึ�งถอื
ไดว้่าเป็น แหล่งชอ้ปปิ� งชั �นนําของฮ่องกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, 
Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, 
G2000 เป็นตน้ ใหท้่านอสิระชอ้ปปิ�งอย่างจุใจตามอัธยาศัย (อสิระอาหารคํ�าเพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ�ง
ของทา่น) จนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นกลับสูท่ี�พัก 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม รา้นหยก – น ั�งกระเช้านองปิง 360 องศา+พระใหญ่เกาะลนัเตา – ช้อปปิ7 งซิต ี7เกทเอาทเ์ลต –  
สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพ) 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร (แบบติRมซํา) 
 นําทา่นเขา้ชม รา้นหยก ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื�อสนิคา้ที�ทํา

จากหยกตามอธัยาศัย 
 นําท่านเดนิทางเขา้สู ่เกาะลันเตา ซึ�งถอืไดว้่าเป็นแหล่งท่องเที�ยว

อันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นําคณะขึ�นสู่ดา้นบนโดย
กระเชา้นองปิง 360 องศา สักการะ พระใหญ่เกาะลันเตา ซึ�งเป็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิTกลางแจง้ใหญ่ที�สุดในโลกองคพ์ระทําขิ�
นจากการเชื�อมแผ่นทองสัมฤทธิTกว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกันหันพระ
พักตรไ์ปทางดา้นทะเลจนีใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายังหบุเขา และโขดหนิเบื�องลา่ง ใหท้า่นชมความงดงาม



 

ตามอัธยาศัย (หากทัศนวสิัยไม่เอื�ออํานวย เชน่ ฝนตกหนัก มลีมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้รกิาร เราจะนําท่าน
ขึ�นสกัการะพระใหญโ่ดยรถโคช้แทน ทั �งนี�เพื�อความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ) 

 จากนั�นอิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ� งที� Citygate ซึ�งจะเป็น Outlet ทั �งหา้ง มีแบรนด์ดัง มากมาย เช่น Nike , 
Adidas , Puma , Levi's , Esprit , Giordano และอื�นๆอกีมากมาย ของที�นี�ราคาจะลดอยูป่ระมาณ 30% หรอื
บางรุ่นลดถงึ 70% เลยทเีดยีว ซึ�งราคาจะถูกกว่าปกตอิย่างแน่นอน (อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็น) ช ้
อปปิ�งตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื�อทําการเช็คอนิกอ่นขึ�นเครื�องประมาณ 2-3 ชม.เพื�อหลกีเลี�ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิ
ที�อาจเกดิขึ�น เช่น สภาพการจราจรที�คับคั�ง,สภาพอากาศและอื�นๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์
,คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิTคนืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึ�น
เครื�องกลบัตามวนัและเวลาเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทวัร.์  

20.50 น.     ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) เที�ยวบนิที� MS961 (บรกิารอาหารบนเครื�อง) 
22.40 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................  
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ั7งนี7เพื�อประโยชนข์องตวัทา่น
เอง* 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิT : รายการทัวรท์่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื�องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอื�นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอื�นที�ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงื�อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั�นจะถอืว่า
ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ�น และขอสงวนสทิธิTไม่รับผดิชอบกรณีมตีัRวเครื�องบนิภายในประเทศ
เนื�องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื�องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิ�ม 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรับตา่งชาตแิละ
ลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัRวเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ 
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนี7ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัRวเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระที�สนามบนิวนัแรกกบัเจา้หนา้ที�สง่ทวัร)์ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % 
เดนิทางขึ7นตํ�า 15 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิTในการงดออกเดนิทางและ
เลื�อนการเดนิทางไปในวนัอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
� ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิTในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
� ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
• หากไมช่ําระตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 
• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 



 

• สง่รายชื�อสาํรองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิiไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ัjว
เครื�องบนิท ั7งส ิ7น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้ หากไม่
มั�นใจโปรดสอบถาม 
เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตัRวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิTที�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิT ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิTในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิTไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัRวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิTในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิTไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิTในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัRวเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื�อเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื�อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื�อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก  

 

 


