
 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว เด็ก 0-18 จํานวน 

02 - 04 ก.ค. 62 (องั-พฤ) 8,998 +5,500 +5,500 20 

4 - 6 ก.ค. 62 (พฤ-ส) 9,999 +5,500 +5,500 20 

11 - 13 ก.ค. 62 (พฤ-ส) 9,999 +5,500 +5,500 20 

16 - 18 ก.ค. 62 (อาสาฬหบชูา) 9,999 +5,500 +5,500 20 

25 - 27 ก.ค. 62 (พฤ-ส) 9,999 +5,500 +5,500 20 

30 ก.ค. - 1 ส.ค. 62 (องั-พฤ) 8,998 +5,500 +5,500 20 

6 - 8 ส.ค. 62 (องั-พฤ) 8,998 +5,500 +5,500 20 

8 - 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 



 
ฮอ่งกง…เนน้ๆ ไหวพ้ระ+ชอ้ปป้ิง  3วนั2คนื 

ขอพรเจา้แมก่วนอมิชือ่ดงั ณ หาดรพีลสัเบย ์/ วดัแชกงหมวิ / วดัหวงัตา้เซยีน 

นมสัการพระใหญโ่ป่วหลนิ+น ัง่กระเชา้นองปิง 360  

ชอ้ปป้ิงจใุจถนนนาธาน / ยา่นเลดีม้ารเ์ก็ต / ซติีเ้กทเอาทเ์ลต 

เดนิทางโดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์น ัง่สบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

ปล.ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ – สนามบนิเช็กลปักอ๊ก (ฮอ่งกง) – The Symphony Of Light – ชอ้ปป้ิงเลดี้

มารเ์ก็ต 

11.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู  ิอาคารผูโ้ดยสารขา ออกชัน้ที ่4 

ประตทูางเขา้ที ่ 8 เคานเ์ตอร์  G สายการบนิอยีปิตแ์อร ์ (MS) โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก   

14.25 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกง โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS)  เทีย่วบนิที ่

MS960 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

18.00 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮ่องกง  นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร ,รับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  ออกทางออก B เพือ่พบไกด์

ทอ้งถิน่   

 นําท่านชมความมหัศจรรยก์ารแสดงมัลตมิเีดยี The Symphony Of Light สดุยอดตระการตาทีไ่ดร้ับการ

บันทึก ในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง ,สแีละเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของโลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตึ

สาํคญัตา่ง ๆทีต่ัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึ

เหลา่นี้ จะประดบัประดาดว้ยแสงไฟ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคกั

ของฮ่องกง 

คํา่                รับประทานอาหารคํา่ (บะหมีฮ่่องกง) 

 จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่

ของฮ่องกง เลดี ้มารเ์ก็ต  เป็นจุดหมายทีต่อ้งไปเยอืนสาํหรับคนรัก

แฟชัน่ที่โปรดปรานการตอ่รองราคากระเป๋า , เครือ่งประดบั , ของเลน่ , 

เครือ่งสาํอาง และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยตา่งๆ ทีต่ัง้

กระจุกรวมตวักนัจนเกดิเป็นตลาดทีม่บีรรยากาศสนุกสนานนี้ ตัง้อยู่บน

ถนนตงุชอย ในมงกก๊ เปิดตัง้แตเ่ทีย่งวันไปจนถงึเทีย่งคนื 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– หาดรพีลสัเบย ์– ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซํา) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ วัดหวังตา้เซยีน  ขอพรเพือ่เป็นศริมิงคล วัดหวังตา้

เซยีนเป็นวัดเกา่แกอ่ายุกว่ารอ้ยปี ทา่นเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็นนักพรต

มคีวามรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอย่างมากมายทําใหค้นเหลา่นี้

ยกย่องในตวัทา่นและไดต้ัง้ศาลเพือ่สกัการะ ใหท้า่นเป็นเทพว่องไทซนิ 

คนในสมัยนี้มคีวามเขือ่เรือ่งสขุภาพว่าเมือ่ทา่นรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมทีีท่กุ

คนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมคีนมาขอดา้นสขุภาพอย่างมากมายทีน่ี่ อกีส ิง่หนึง่

ทีผู่ค้นศรัทธาและนยิมทําเมือ่มาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก ่การเสีย่ง



เซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมกีระบอกเซยีมซมีากถงึ 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมคีวามเชือ่ถอืศรัทธาว่า

เซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแม่นยําเป็นอย่างยิง่  นําทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกบั

งานดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอันดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

 นําทา่นขอพร  วัดแชกง  หมวิ หรอื วัดกงัหันนําโชค  วัดนี้ตัง้อยู่ทีต่ําบลซา่ถิน่  ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง  

เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกง  สรา้งขึน้เมือ่  400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ  ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความ

ศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง  โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชก้ง๊  และดาบไรพ้่ายเป็นส ิง่ศกัด ิส์ทิธ์

ประจําวัด  ตํานานเลา่ว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ  แผ่นดนิจนีเกดิกลี ยุคมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทัว่

ประเทศ และเหตกุารณ์นี้ไดก้อ่เกดิบุรุษชาตนัิกรบทีช่ือ่ว่าขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายที่

เกดิข ึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทพัไปปราบ

กบฏทีไ่หนก็จะได ้รับชยัชนะเสมอ  และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั  ดาบไรพ้่ายของ

ทา่นคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟ

ไชน่าของฮ่องกง  ถงึกบัจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสาํนักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชีื่ อว่าตกึใบมดี  ซึง่

เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้งัหันนําโชคทีม่ชีือ่เสยีง

ของวงการการทอ่งเทีย่วฮ่องกงทีไ่ม่ว่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง  เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้  เพือ่

เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคลใหก้บัชวีติ  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นสู ่หาดทรายรพีลสัเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้ว

แห่งนี้สวยทสีดุแห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตรไ์ป

หลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิ  และเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ทําหนา้ที่

ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลง

สูช่ายหาด  ใหท้า่นนมัสการขอพรจาก  เจา้แม่กวนอมิ  และเทพเจา้แห่ง

โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายุซ ึง่เชือ่กนัว่าขา้มหนึง่ครัง้

จะมอีายุเพิม่ข ึน้ 3 ปี  

 จากนัน้นําทา่น อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั  ถนนนาธาน  ย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมชีือ่เสยีงที ่ย่านจมิซาจุ่ย ซึง่ถอื

ไดว้่าเป็น แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้นําของฮ่องกงและของโลก กบัสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิLouis Vuitton, Gucci, 

Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็น

ตน้ ใหท้า่นอสิระ ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ ตามอัธยาศยั (อสิระอาหารคํา่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น ) 

จนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นกลบัสูท่ีพ่ัก 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม รา้นหยก  – น ัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา +พระใหญเ่กาะลนัเตา – ชอ้ปป้ิงซติ ีเ้กทเอาทเ์ลต –  

สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพ) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซํา) 

 นําทา่นเขา้ชม รา้นหยก ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีทํ่า

จากหยกตามอัธยาศยั 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เกาะลนัเตา  ซึง่ถอืไดว้่าเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว

อันมเีอกลกัษณ์ระดบัโล กของฮ่องกง นําคณะขึน้สูด่า้นบนโดย

กระเชา้นองปิง  360 องศา สกัการะ  พระใหญ่เกาะลนัเตา  ซึง่เป็น

พระพุทธรูปทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ใหญ่ทีส่ดุในโลกองคพ์ระทําขิ้

นจากการเชือ่มแผ่นทองสมัฤทธิก์ว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกนัหันพระ

พักตรไ์ปทางดา้นทะเลจนีใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหนิเบือ้งลา่ง ใหท้า่นชมความงดงาม

ตามอัธยาศยั (หากทศันวสิยัไม่เอือ้อํานวย เชน่ ฝนตกหนัก มลีมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้รกิาร เราจะนําทา่นขึน้

สกัการะพระใหญ่โดยรถโคช้แทน ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั) 

 จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงที่  Citygate ซึง่จะเป็น Outlet ทัง้หา้ง มแีบรนดด์งั มากมาย เชน่ Nike , 

Adidas , Puma , Levi's , Esprit , Giordano และอืน่ๆอกีมากมาย ของทีน่ี่ราคาจะลดอยู่ประมาณ 30% หรอื

บางรุ่นลดถงึ 70% เลยทเีดยีว ซึง่ราคาจะถกูกว่าปกตอิย่างแน่นอน (อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็น) ชอ้ป

ป้ิงตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง 

หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง ,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท (มัคคุเทศก์ ,หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร์.  



20.50 น.     ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) เทีย่วบนิที ่MS961 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

22.40 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................  
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเ ปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทวัร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไม่รวมคา่วซีา่สาํหรับตา่งชาตแิละ

ลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททวัรไ์ม่สามารถแทรกแซงได)้ 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิวนัแรกกบัเจา้หนา้ทีส่ง่ทวัร)์ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดนิทางขึน้ตํา่ 15 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ตม็จํานวน  

ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ

หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่ วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่าง
บรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 



4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ

มัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่ว ย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเ พิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ

ของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําอ อกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  


