
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  



ฮอ่งกง ◊ ดสินยีแ์ลนด ์◊ 3 วนั 2 คนื 
ขอพรเจา้แมก่วนอมิชือ่ดงั ณ หาดรพีลสัเบย ์.. ขา้มสะพานตอ่อาย ุเสรมิมงคล  

สกัการะองคแ์ชกง ณ วดักงัหนั สะเดาะเคราะห ์/ ขอเรือ่งสขุภาพ ณ วดัหวงัตา้เซยีน  

สนกุสนานกบัเครือ่งเลน่ “สวนสนกุดสินยีแ์ลนด”์ ฟรชีอ้ปป้ิงเต็มอิม่จใุจ..ถนนนาธาน  

เดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกง เอก๊เพรส แอรเ์วย ์(UO) 

ปล.ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

* หมายเหต ุ: ราคาทวัรไ์มร่วมนํา้หนกักระเป๋า รายละเอยีดตามดา้นทา้ยรายการ * 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเช็กลปักอ๊ก(ฮอ่งกง)  

17.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที.่...... เคานเ์ตอร ์........

สายการบนิฮ่องกงเอ๊กเพรสแอรเ์วย ์(UO) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก   

19.55 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะฮ่องกง  โดยสายการบนิฮ่องกงเอ๊กเพรสแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่UO703 

00.10 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮ่องกงหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร แลว้ออกทางออก B เพือ่พบ

ไกดท์อ้งถิน่ 

  นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์– ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซํา) 

นําทา่นเดนิทางสู่  ฮ่องกงดสินียแ์ลนด์   (Hongkong Disney 

Land) ทา่นจะไดพ้บกบัเครือ่งเลน่อันทนัสมัยและสนุกทีส่ดุหนึง่

ในเอเชยีซึง่แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกนั อันไดแ้ก ่

MAINSTREET USA ทา่นจะไดพ้บกบัรา้ นคา้ขายของทีร่ะลกึ 

ตุก๊ตาและขนม ลกูกวาดมากมาย  สว่นตอ่มาคอื 

TOMORROWLAND ทา่นจะไดส้นุกกบัเครือ่งเลน่อันทนัสมัย

สไตล ์ “โลกอนาคต ”   และสดุสนุกกบัเมอืงเทพนยิาย 

FANTASYLAND ทา่นจะไดพ้บกบัโชวอ์ันยิง่ใหญ่ตระการตากบัตวั

การต์นูทีท่า่นชืน่ชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท ์เจา้ หญงินทิรา ซนิเดอ

เรลา มกิกี&้มนินี่ หมพีูและพอ้งเพือ่น และเหลา่บรรดาตวัการต์นู

อันเป็นทีใ่ฝ่ฝันของทกุคนตามตอ่ดว้ย ADVENTURELAND 

ดนิแดนแห่งการผจญภยัอันน่าตืน่เตน้ ทา่นจะไดล้อ่งเรอืในป่าอัน

น่าสนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภยัไปกบัสตัวป่์าอันน่า

ตืน่เตน้นานาชนดิ  TARZAN’S TREEHOUSE เพลดิเพลนิกบับา้น

ตน้ไมข้อง ทารซ์าน   เดนิตอ่ไปยัง  IT’S A SMALL WORLD 

ลอ่งเรอืชมเหลา่บรรดาตุก๊ตา นานา ชาต ิซึง่แบ่งเป็นโซนของแต่

ละชาตไิว ้โดยตุก๊ตาจะมกีารเคลือ่นไหวไปตามเสยีงเพลง  IT’S A 

SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็น

เอกลกัษณ์ของแตล่ะชาต ิและอย่าลมืแวะทกัทายตุก๊ตาสวมชดุ

ประจําชาตขิองไทย  Toy Story Land    โซนนี้จะเป็นโซนทีใ่หญ่

ทีส่ดุใน Hongkong Disney Land โดยเหลา่ของเลน่จากภาพยนตรแ์อนเิมชัน่ชือ่ดงั  Toy Story   เพลดิเพลนิ

กบัของเลน่มากมาย หรอื พึง่เปิดไดใ้หม่ไม่นานมานี้ เครือ่ง เลน่ทีห่วาดเสยีวทีส่ดุในแดนตะวันตก ! ที ่กรซิลยี ์

กลัซ ์GRIZZLY GULCH  ใหท้า่นได ้สมัผัสเครือ่งเลน่อันหวาดเสยีว ทีไ่ม่เป็นลองกบั SPACE MOUNTAIN  

คอื BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรอื บิก๊ กรซิลยี ์เมาทเ์ทน รันอะเวย์    ใหม่ 

ลา่สดุ  สตาร ์วอรส์ มาแลว้ สมัผัสประสบการณ์การตอ่สู “้สตาร ์วอรส์ ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์เทคโอเวอร์ ” นับตัง้แต่



กลางเดอืนมถินุายนเป็นตน้มา ! พรอ้มพบตวัละคร  ในภาพยนตร ์และเดนิทางสูฐ่านลบัของขบวนการตอ่ตา้น

จักรวรรด ิซึง่คณุจะไดพ้บกบัฮโีร่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของมหากาพยส์ตาร ์วอรส์   

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ ใหท้า่นสนุกสนานกบั

เครือ่งเลน่ตามอัธยาศยั (อสิระอาหารกลางวัน,เย็น เพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเครือ่งเลน่ไดอ้ย่างเต็ มที่) ชมไฮ

ไลท ์ของทกุคํา่คนื แขกผูม้เีกรยีตทิกุทา่น ร่วมเนรมติประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยบิระยับดจุเพชรน้ํางาม 

และ ในชว่งสง่ทา้ยของแตล่ะคนื ชมดอกไมไ้ฟ กระจายตามจังหวะเสยีงเพลง  อันสวยงามตระการตา  *ปล.

ทา่นใดไม่ประสงคจ์ะเขา้สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่บัตรเขา้สวนสนุกทกุกรณี  

เชญิทา่นอสิระตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย  

จากนัน้นําทา่น  อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั ถนนนาธาน   ย่านชอ้ปป้ิง

สนิคา้อันมชีือ่เสยีงที ่ย่านจมิซาจุ่ย ซึง่ถอืไดว้่าเป็น แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้

นําของฮ่องกงและของโลกกบัสนิคา้หลากหลายชนิ ด อาท ิ Louis 

Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R 

Us, Giordano, Armani, Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้  ใหท้า่น

อสิระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ฮอ่งกง – หาดทรายรพีลสัเบย  ์– โรงงานจวิเวอรร์ ี่  – วดัหวงัตา้เซยีน – รา้นหยก – วดัแชกงหมวิ  – 

สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซํา) 

นําทา่นสู ่หาดทรายรพีลสัเบย์  REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้ว

แห่งนี้สวยทสีดุแห่งหนึง่และยัง ใชเ้ป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตรไ์ป

หลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ทําหนา้ที่

ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่

ชายหาดใหท้า่นนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชค

ลาภเพือ่เป็นสริมิงคลขา้มสะพานตอ่อายุซ ึง่เชื่ อกนัว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมี

อายุเพิม่ข ึน้ 3 ปี     นําเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบ

กบังานดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอันดบัเยีย่มและใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวง

จุย้ 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ วัดหวังตา้เซยีน  ขอพรเพือ่เป็นศริมิงคล วัดหวังตา้

เซยีนเป็นวัดเกา่แกอ่ายุกว่ารอ้ยปี ทา่นเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็ นนักพรต

มคีวามรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอย่างมากมายทําใหค้นเหลา่นี้

ยกย่องในตวัทา่นและไดต้ัง้ศาลเพือ่สกัการะ ใหท้า่นเป็นเทพว่องไทซนิ 

คนในสมัยนี้มคีวามเขือ่เรือ่งสขุภาพว่าเมือ่ทา่นรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมทีีท่กุ

คนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมคีนมาขอดา้นสขุภาพอย่างมากมายทีน่ี่ อกีส ิง่หนึง่

ทีผู่ค้นศรัทธาและนยิมทําเมือ่มาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก ่การเสีย่งเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมี

กระบอกเซยีมซมีากถงึ 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมคีวามเชือ่ถอืศรัทธาว่าเซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแม่นยําเ ป็น

อย่างยิง่  นําทา่นเขา้ชม รา้นหยก ใหท้า่นไดช้มและเลอืกซือ้สนิคา้ทีทํ่าจากหยกตามอัธยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นขอพร  วัดแชกงหมวิหรอืวัดกงัหันนําโชค  วัดนี้ตัง้อยู่ทีต่ําบลซา่

ถิน่ซ ึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกงเป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้ งขึน้เมือ่  

400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิข ึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความ

ศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทองโดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชก้ง๊

และดาบไรพ้่ายเป็นส ิง่ศกัด ิส์ทิธป์ระจําวัดตํานานเลา่ว่าในชว่งปลายของ

ราชวงศช์งิแผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอื งขึน้ทัว่ประเทศ

และเหตกุารณ์นี้ไดก้อ่เกดิบุรุษชาตนัิกรบทีช่ือ่ว่าขนุพลแชก้ง๊ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิข ึน้

แทบทกุสารทศิและทา่นเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้ครเพราะไม่ว่าจะยกทพัไปปราบกบฏที่

ไหนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอและดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนัดาบไรพ้่ายของทา่นคนจนี

ถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงูธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของ

ฮ่องกงถงึกบัจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสาํนักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชีือ่ว่าตกึใบมดีซึง่เป็นตกึทีถ่อื

เป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีวและวัดแชกงยังเป็นทีม่าของจีก้งัหันนําโชคทีม่ชีือ่เสยีงของวงการการ

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/


ทอ่งเทีย่วฮ่องกงทีไ่ม่ว่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกงเป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้เพือ่เสรมิสรา้งบารมี

และศริมิงคลใหก้บัชวีติ   จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร์.  

18.20 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบนิฮ่องกงเอ๊กเพรสแอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่UO702 

20.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................ 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,

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 ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่นํา้หนกักระเป๋าขึน้อยูก่บัความตอ้งการของลค .สามารถเลอืกซือ้นํา้หนกัตามความตอ้งการ  มกํีาหนดดงันี ้
สําหรบั 20 กโิล 1,300 บาท/เทีย่ว/คน , 25 กโิล 1,700 บาท/เทีย่ว/คน , 30 กโิล 1,800 บาท/เทีย่ว/คน  เพือ่
ความสะดวก กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วนัทําการจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง 1 สปัดาห ์ กรณีเดนิทางมากกวา่ 1 ทา่น 

สามารถแชรนํ์า้หนกักระเป๋ากบับคุคลทีส่อง,สามได ้โดยไมจ่ํากดัจํานวนของกระเป๋า 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิวนัแรก กบัเจา้หนา้ทีส่ง่ทวัร)์ 

×คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

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  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่าง

บรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ

มัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 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 และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก 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  


