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วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดีย่ว เดก็ 0-18 จ านวน 

31 ธ.ค.62 - 02 ม.ค. 63  (Happy New year) 9,889 +5,500 +5,500 20 



 

 

ฮ่องกง…เน้นๆ ไหว้พระ+ช้อปป้ิง  3วนั2คนื 

ขอพรเจ้าแม่กวนอมิช่ือดงั ณ หาดรีพลสัเบย์ / วดัแชกงหมิว / วดัหวงัต้าเซียน 

นมัสการพระใหญ่โป่วหลนิ+นั่งกระเช้านองปิง 360  

ช้อปป้ิงจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดีม้าร์เกต็ / ซิตีเ้กทเอาท์เลต 

เดนิทางโดยสายการบินอยีปิต์แอร์ น่ังสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเคร่ือง 

ปล./ ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินเช็กลปัก๊อก(ฮ่องกง) – The Symphony Of Light – ช้อปป้ิงเลดีม้าร์เกต็ 

11.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกช้ันที ่4 ประตูทางเข้าที ่8 เคาน์เตอร์ G สายการบินอยีปิต์แอร์ 

(MS) โดยมเีจ้าหน้าทีค่อยอ านวยความสะดวก   

14.15 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินอยีปิต์แอร์ (MS)  เทีย่วบินที ่MS960 

(บริการอาหารบนเคร่ือง) 

17.50 น. ถึงสนามบิน เช็กลปัก๊อก ฮ่องกง  น าท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมอืงและ

ศุลกากร,รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกทางออก B เพือ่พบไกด์ท้องถิ่น   

 น าท่านชมความมหัศจรรย์การแสดงมลัตมิเีดยี The Symphony Of Light สุดยอด

ตระการตาทีไ่ด้รับการบันทกึ ในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง,สีและเสียงถาวรทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของ

โลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตสึ าคญัต่าง ๆทีต่ั้งอยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตกึ

เหล่านี ้จะประดบัประดาด้วยแสงไฟ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 

ค า่                รับประทานอาหารค า่ (บะหมีฮ่่องกง) 



 

 จากนั้นน าท่านเลอืกซื้อสินค้าตลาดกลางแจ้งทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของฮ่องกง เลดี ้มาร์

เกต็ เป็นจุดหมายทีต้่องไปเยอืนส าหรับคนรักแฟช่ันทีโ่ปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋า, 

เคร่ืองประดบั, ของเล่น, เคร่ืองส าอาง และของแต่งบ้านเลก็ๆน้อยๆ ร้านแผงลอยต่างๆ ทีต่ั้งกระจุก

รวมตวักนัจนเกดิเป็นตลาดทีม่บีรรยากาศสนุกสนานนี ้ตั้งอยู่บนถนนตุงชอย ในมงก๊ก เปิดตั้งแต่เทีย่ง

วนัไปจนถึงเทีย่งคนื 

 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั O HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

วนัที่สอง ฮ่องกง – วดัหวงัต้าเซียน – วดัแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์ร่ี – หาดรีพลัสเบย์ – 

ช้อปป้ิงถนนนาธาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติม๋ซ า) 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน ขอพรเพือ่เป็นศิริมงคล วดัหวงัต้าเซียนเป็นวดัเก่าแก่อายุ

กว่าร้อยปี ท่านเทพเจ้าหว่องซ้อเผ่ง เป็นนักพรตมคีวามรู้ทางด้านการแพทย์และได้ช่วยคนอย่าง

มากมายท าให้คนเหล่านีย้กย่องในตวัท่านและได้ตั้งศาลเพือ่สักการะ ให้ท่านเป็นเทพว่องไทซิน คนใน

สมยันีม้คีวามเขื่อเร่ืองสุขภาพว่าเมือ่ท่านรวยแค่ไหน กต้็องมทีีทุ่กคนต้องเจบ็ป่วยกเ็ลยมคีนมาขอด้านสุขภาพอย่างมากมายทีน่ี่ อกีส่ิงหนึ่งทีผู้่คน

ศรัทธาและนิยมท าเมือ่มาถึงวดัหวงัต้าเซียนได้แก่ การเส่ียงเซียมซีในวหิารเทพเจ้าหวงัต้าเซียน โดยมกีระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมี

ความเช่ือถือศรัทธาว่าเซียมซีวดัหวงัต้าเซียนมคีวามแม่นย าเป็นอย่างยิง่  น าท่านเยีย่มชม โรงงานจวิเวอร์ร่ี ทีข่ึน้ช่ือของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ที่

ได้รับรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ย 

 น าท่านขอพร วดัแชกง หมวิ หรือ วดักงัหันน าโชค วดันีต้ั้งอยู่ทีต่ าบลซ่าถิน่ ซ่ึงถือเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง 

สร้างขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมยัราชวงศ์ชิง ขึน้ช่ือลอืชาในเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงนิทอง โดยมรูีปป้ันเจ้า

พ่อแช้ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ประจ าวดั ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดนิจนีเกดิกลยุีคมกีารก่อจลาจลแข็งเมอืงขึน้ทัว่

ประเทศ และเหตุการณ์นีไ้ด้ก่อเกดิบุรุษชาตนิักรบทีช่ื่อว่าขนุพล แช้ ก๊ง ทีไ่ด้ยกทพัไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเอง

กไ็ด้ช่ือว่าเป็นนักรบทีไ่ด้ช่ือว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทพัไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านกไ็ด้ช่ือว่าเป็น

ดาบไร้พ่ายเช่นกนั ดาบไร้พ่ายของท่านคนจนีถือว่ามคีวามเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟ

ไชน่าของฮ่องกง ถึงกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ช่ืีอว่าตกึใบมดี ซ่ึงเป็นตกึทีถ่ือเป็นสัญลกัษณ์ของเกาะ

ฮ่องกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ช่ืีอเสียงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกงทีไ่ม่ว่าทวัร์ไหนทีม่าฮ่องกง เป็นต้องเลอืก

เช่าเลอืกซ้ือสินค้ามงคลช้ินนี ้เพือ่เสริมสร้างบารมแีละสิริมงคลให้กบัชีวติ  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 น าท่านสู่ หาดทรายรีพลสัเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทร์เส้ียวแห่งนีส้วยทสุีด

แห่งหนึ่ง และยงัใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมรูีปป้ันของเจ้าแม่กวนอมิ และเจ้าแม่

ทนิโห่วซ่ึงท าหน้าทีป่กป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด 

ให้ท่านนมสัการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอมิ และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพือ่เป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่อ

อายุซ่ึงเช่ือกนัว่าข้ามหนึ่งคร้ังจะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี  

 จากนั้นน าท่าน อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย ถนนนาธาน ย่านช้อปป้ิงสินค้าอนัมช่ืีอเสียงที ่ย่าน

จมิซาจุ่ย ซ่ึงถือได้ว่าเป็น แหล่งช้อปป้ิงช้ันน าของฮ่องกงและของโลก กบัสินค้าหลากหลายชนิด อาท ิLouis Vuitton, Gucci, Polo 

Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นต้น ให้ท่าน

อสิระช้อปป้ิงอย่างจุใจตามอธัยาศัย (อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน) จนถึงเวลานัดหมาย น าท่านกลบัสู่ทีพ่กั 

 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั O HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม ร้านหยก – น่ังกระเช้านองปิง 360 องศา+พระใหญ่เกาะลนัเตา – ช้อปป้ิงซิตีเ้กท

เอาท์เลต –  สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติม๋ซ า) 

 น าท่านเข้าชม ร้านหยก ให้ท่านได้เลอืกชมและเลอืกซ้ือสินค้าทีท่ าจากหยกตาม

อธัยาศัย 

 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ เกาะลนัเตา ซ่ึงถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วอนัมเีอกลกัษณ์ระดบั

โลกของฮ่องกง น าคณะขึน้สู่ด้านบนโดยกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะ พระใหญ่เกาะลนัเตา ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิกลางแจ้งใหญ่

ทีสุ่ดในโลกองค์พระท าขิน้จากการเช่ือมแผ่นทองสัมฤทธ์ิกว่า 200 แผ่นเข้าด้วยกนัหนัพระพกัตร์ไปทางด้านทะเลจนีใต้และมองอย่างสงบลงมายงั

หุบเขา และโขดหินเบือ้งล่าง ให้ท่านชมความงดงามตามอธัยาศัย (หากทศันวสัิยไม่เอือ้อ านวย เช่น ฝนตกหนัก มลีมแรง กระเช้าอาจปิดให้บริการ 

เราจะน าท่านขึน้สักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคญั) 

 จากนั้นอสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงที ่Citygate ซ่ึงจะเป็น Outlet ทั้งห้าง มแีบรนด์ดัง มากมาย เช่น Nike , Adidas , Puma , 

Levi's , Esprit , Giordano และอืน่ๆอกีมากมาย ของทีน่ีร่าคาจะลดอยู่ประมาณ 30% หรือบางรุ่นลดถงึ 70% เลยทเีดยีว ซ่ึงราคาจะถูกกว่า

ปกตอิย่างแน่นอน (อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็) ช้อปป้ิงตามอธัยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางสู่สนามบินฮ่องกง 



 

หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถึงสนามบินเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เคร่ืองประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ 

เช่น สภาพการจราจรทีค่บัคัง่,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีวัแทนบริษัท(มคัคุเทศก์,หัวหน้าทวัร์,คนขับรถ)เป็นผู้พจิารณาและบริหารเวลาอย่าง

เหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิคนืเงนิทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึน้เคร่ืองกลบัตามวนัและเวลาเทีย่วบินทีร่ะบุในรายการทวัร์.  

22.00 น.     ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินอยีปิต์แอร์ (MS) เทีย่วบินที ่MS961 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

23.50 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ................................  

 

*ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง* 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ : รายการทวัร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,

การเมอืง,สายการบนิ,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืงของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมตีวัแทนบริษัท(มคัคุเทศก์,

หัวหน้าทวัร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมอืง

หรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั...กรุณาอ่านรายการและ

เงือ่นไขข้อตกลงอย่างละเอยีดก่อนท าการจองทวัร์หรือช าระเงนิ จากนั้นจะถอืว่าลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกดิความเสียหายใดๆ

ขึน้ และขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบกรณีมตีัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บนิตามรายการถูกยกเลกิหรือสาเหตุอนัเนื่องจากสภาวะ

อากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบทุกกรณี. 

 

หมายเหตุ : โปรดแจ้งในวนัจองทวัร์ ชาวต่างชาต ิเรียกเกบ็เพิม่ 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวซ่ีาส าหรับต่างชาตแิละลูกค้าเป็นผู้ด าเนินการยืน่วซ่ีา

เอง บริษัททวัร์ไม่สามารถแทรกแซงได้) 

อตัราค่าบริการรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษนี า้มนั  

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรือเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง)  

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ  



 

ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

ค่าเบีย้ประกนัอบุัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม์) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิด้

ระบุในรายการ 

ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี า้หนักเกนิกว่าทีส่ายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

ค่าภาษีน า้มนั ทีส่ายการบนิเรียกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ค่าทปิมคัคุเทศก์, คนขับรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทริป  (ช าระทีส่นามบินวนัแรกกบัเจ้าหน้าทีส่่งทวัร์) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 15 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได้ หากผู้เดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบริการเพิม่เพือ่ให้คณะเดนิทางได้ 

ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนั

อืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

ช าระเตม็จ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทวัร์เตม็จ านวน  

ช าระก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 

หากไม่ช าระตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตัดทีน่ั่งให้ลูกค้าท่านอื่นทีร่ออยู่ 

หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถอืว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ทัง้หมดนี้แล้ว 

หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 



 

ส่งรายช่ือส ารองทีน่ั่ง ผู้เดนิทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยนืยนัว่าต้องการเดนิทางท่องเทีย่วทริปใด, วนัทีใ่ด

, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง(Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายอันเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพือ่ใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบนิทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหน้ากระดาษอย่างต า่ 2 หน้า หากไม่มัน่ใจ

โปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทวัร์ช าระเงนิค่าจองค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิได้ทุกกรณี  และกรณีทีก่อง

ตรวจคนเข้าเมอืงทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ะบุไว้ ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่

จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง 

พร้อมคณะถอืว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงนิมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

เงือ่นไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 

ทวัร์นีส้ าหรับผู้มวีตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่านั้น 

ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามทีร่ะบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออก

เมอืงด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันักท่องเทีย่วหรือเอเจนซ่ี

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซ่ีา  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซ่ีา  แต่หาก

ทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบริการเพิม่จากการทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่าทีท่างบริษัทก าหนดเพือ่ให้คณะเดนิทางได้  ทาง

เรายนิดทีีจ่ะให้บริการต่อไป 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขทีห่นังสือเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใช้

ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรือเอเจนซ่ีมไิด้ส่งหน้าหนังสือเดนิทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงนิมดัจ า 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจริงของประเทศทีเ่ดนิทาง ทั้งนี ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิด้เกดิจากความผดิของทางบริษัท เช่น 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัตเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน 

เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นต้น 



 

อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบริษัทเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคา

ค่าบริการเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลงิ ค่าประกนัภัยสายการบิน การ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษัท

ก ากบัเท่านั้น 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 

กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมขีนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซ่ึงมซิีปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าทีต่รวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้

ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีก่ าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโ่หลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

ส่ิงของทีม่ลีกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโ่หลดใต้ท้อง

เคร่ืองบินเท่านั้น  

เกาะฮ่องกงมกีฎหมายห้ามน าผลติภัณฑ์ทีท่ ามาจากพชื และเนือ้สัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เนือ้สัตว์ ไส้กรอกฯ เพือ่เป็นการ

ป้องกนัโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากส่ิงเหล่านี ้หากเจ้าหน้าทีต่รวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอตัราทีสู่งมาก  

 


