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Period  
ADL SGL Size Flight 

11 - 13 ต.ค.61(วนัคลา้ยสวรรคตร.9) 11,911 5,500 24 EK 

15 - 17 ต.ค.61(วนัหยดุชดเชย) 11,911 5,500 24 EK 

16 - 18 ต.ค.61 9,999 5,500 24 EK 

22 - 24 ต.ค.61(วนัปิยมหาราช) 11,911 5,500 24 EK 

23 - 25 ต.ค.61(วนัปิยมหาราช) 11,911 5,500 24 EK 

24 - 26 ต.ค.61 (Bus2) 9,999 5,500 24 EK 
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28 - 30 ต.ค.61 (Bus2) 9,999 5,500 24 EK 

29 - 31 ต.ค.61 9,999 5,500 24 EK 

30ต.ค-01พ.ย.61 9,999 5,500 24 EK 

31ต.ค-02พ.ย.61 9,999 5,500 24 EK 
 

ไฟลทข์าไป    EK384  BKK-HKG   14.00-18.05น. / ไฟลทข์ากลบั EK385  HKG-BKK    21.50-23.45 
 
  

ฮ่องกง  พระใหญ่นองปิง  3 วนั 2 คืน 

นมสัการพระใหญ่โป่วหลิน+นัง่กระเชา้นองปิง 360 

ขอพรเจา้แม่กวนอิมช่ือดงั ณ หาดรีพลสัเบย ์/ วดัแชกงหมิว / วดัหวงัตา้เซียน  

ชอ้ปป้ิงจุใจถนนนาธาน / ย่านเลด้ีมารเ์ก็ต / ซิต้ีเกทเอาทเ์ลต 

เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอรไ์ลน ์ นัง่สบายๆ พรอ้มเสริฟอาหารบนเคร่ือง 

ปล.ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ/ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กลปักอ๊ก(ฮ่องกง) – The Symphony Of Light – ชอ้ปป้ิงเลด้ีมารเ์ก็ต 

10.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ท่ี 4 ประตูทางเขา้ท่ี 9 เคานเ์ตอร ์T สาย

การบินเอมิเรตแอรไ์ลน ์(EK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก   

14.00 น. ออกเดินทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี EK384 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

18.05 น. ถึงสนามบิน เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรแลว้ ออกทางออก B เพ่ือพบไกดท์อ้งถ่ิน   

 น าทา่นชมความมหศัจรรยก์ารแสดงมลัติมีเดีย The Symphony Of Light 

สุดยอดตระการตาท่ีไดร้ับการบนัทึก ในกินเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสง,สีและ

เสียงถาวรท่ีย่ิงใหญท่ี่สุดของโลกครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึส าคญัตา่ง ๆท่ีตัง้อยู่

สองฟากฝั่งของอา่ววิคตอเรียโดยบนดาดฟา้ของตึกเหลา่น้ี จะประดบัประดา

ดว้ยแสงไฟ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮอ่งกง 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ (บะหม่ีฮ่องกง) 

 จากนั้นน าทา่นเลือกซ้ือสินคา้ตลาดกลางแจง้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

ฮอ่งกง เลด้ี มารเ์ก็ต เป็นจุดหมายท่ีตอ้งไปเยือนส าหรับคนรักแฟช ัน่ท่ีโปรด

ปรานการตอ่รองราคากระเป๋า, เคร่ืองประดบั, ของเลน่, เคร่ืองส าอาง และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอย
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ตา่งๆ ท่ีต ัง้กระจุกรวมตวักนัจนเกิดเป็นตลาดท่ีมีบรรยากาศสนุกสนานน้ี ตัง้อยูบ่นถนนตุงชอย ในมงกก๊ เปิดตัง้แต่

เท่ียงวนัไปจนถึงเท่ียงคืน 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั O HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีสอง ฮ่องกง – วดัหวงัตา้เซียน – วดัแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอรร่ี์ – หาดรีพลสัเบย ์– ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบต๋ิมซ า) 

 น าทา่นเดินทางสู ่วดัหวงัตา้เซียน ขอพรเพ่ือเป็นศิริมงคล วดัหวงัตา้เซียนเป็นวดัเกา่แกอ่ายุกวา่รอ้ยปี ทา่นเทพเจา้

หวอ่งซอ้เผง่ เป็นนักพรตมีความรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอยา่งมากมายท าใหค้นเหลา่น้ียกยอ่งในตวัทา่น

และไดต้ ัง้ศาลเพ่ือสกัการะ ใหท้า่นเป็นเทพวอ่งไทซิน คนในสมยัน้ีมีความเข่ือเร่ืองสุขภาพวา่เม่ือทา่นรวยแคไ่หน ก็

ตอ้งมีท่ีทุกคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้นสุขภาพอยา่งมากมายท่ีน่ี อีกส่ิงหน่ึงท่ีผูค้นศรัทธาและนิยมท าเม่ือ

มาถึงวดัหวงัตา้เซียนไดแ้ก ่การเส่ียงเซียมซีในวิหารเทพเจา้หวงัตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาว

ฮอ่งกงมีความเช่ือถือศรัทธาวา่เซียมซีวดัหวงัตา้เซียนมีความแมน่ย าเป็นอยา่งย่ิง  น าทา่นเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรร่ี์ 

ท่ีขึ้นช่ือของฮอ่งกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้ับรางวลัอนัดบัเย่ียม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ 

 น าทา่นขอพร วดัแชกง หมิว หรือ วดักงัหนัน าโชค วดัน้ีต ัง้อยูท่ี่ต าบลซา่ถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮอ่งกง เป็น

วดัเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึ้นเม่ือ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศชิ์ง ขึ้นช่ือลือชาในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิใน

ดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงินทอง โดยมีรูปปัน้เจา้พอ่แชก้ง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธป์ระจ าวดั ต านานเลา่วา่

ในชว่งปลายของราชวงศชิ์ง แผน่ดินจีนเกิดกลียุคมีการกอ่จลาจลแข็งเมืองขึ้นท ัว่ประเทศ และเหตุการณน้ี์ไดก้อ่เกิด

บุรุษชาตินักรบท่ีช่ือวา่ขุนพล แช ้กง๊ ท่ีไดย้กทพัไปปราบปรามความวุน่วายท่ีเกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และทา่นเองก็ได ้

ช่ือวา่เป็นนักรบท่ีไดช่ื้อวา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคู่

กายของทา่นก็ไดช่ื้อวา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจีนถือวา่มีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตร์ฮ

วงจุย้ ในเชิงของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสูง ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถึงกบัจ าลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตึก

ส านักงานใหญข่องธนาคารท่ีมีช่ือวา่ตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกท่ีถือเป็นสญัลกัษณข์องเกาะฮอ่งกงเลยทีเดียว และวดัแชกง 

ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนัน าโชคท่ีมีช่ือเสียงของวงการการทอ่งเท่ียวฮอ่งกง

ท่ีไมว่า่ทวัร์ไหนท่ีมาฮอ่งกง เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี 

เพ่ือเสริมสรา้งบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิต  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นสู ่หาดทรายรีพลสัเบย ์REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทร์

เส้ียวแหง่น้ีสวยทีสุดแหง่หน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร์

ไปหลายเร่ืองมีรูปปัน้ของเจา้แมก่วนอิม และเจา้แมทิ่นโหว่ซ่ึงท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเดน่อยู่
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ทา่มกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมสัการขอพรจาก เจา้แมก่วนอิม และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพ่ือ

เป็นสิริมงคล ขา้มสะพานตอ่อายุซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปี จากนั้นน าทา่น อิสระชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงสินคา้อนัมีช่ือเสียงท่ี ยา่นจิมซาจุย่ ซ่ึงถืวา่เป็น แหลง่ชอ้ปป้ิงช ัน้น าของฮอ่งกง

และของโลก กบัสินคา้หลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, 

Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้ ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจตามอธัยาศยั 

(อิสระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น) จนถึงเวลานัดหมาย น าทา่นกลบัสูท่ี่พกั 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั O HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม รา้นหยก – นัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา+พระใหญ่เกาะลนัเตา – ชอ้ปป้ิงซิต้ีเกทเอาทเ์ลต –  สนามบิน

ฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบต๋ิมซ า) 

 น าทา่นเขา้ชม รา้นหยก ใหท้า่นไดเ้ลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจาก

หยกตามอธัยาศยัน าทา่นเดินทางเขา้สู ่เกาะลนัเตา ซ่ึงถือไดว้า่เป็น

แหลง่ทอ่งเท่ียวอนัมีเอกลกัษณร์ะดบัโลกของฮอ่งกง น าคณะขึ้นสูด่า้นบน

โดยกระเชา้นองปิง 360 องศา สกัการะ พระใหญ่เกาะลนัเตา ซ่ึง

เป็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ใหญท่ี่สุดในโลกองคพ์ระท าขิ้นจาก

การเช่ือมแผน่ทองสมัฤทธ์ิกวา่ 200 แผน่เขา้ดว้ยกนัหนัพระพกัตร์ไป

ทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายงัหุบเขา และโขดหินเบ้ืองลา่ง ใหท้า่นชมความงดงามตามอธัยาศยั 

(หากทศันวิสยัไมเ่อ้ืออ านวย เชน่ ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้ริการ เราจะน าทา่นขึ้นสกัการะพระใหญ่

โดยรถโคช้แทน ท ัง้น้ีเพ่ือความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั)จากนั้นอิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงท่ี Citygate ซ่ึงจะเป็น 

Outlet ท ัง้หา้ง มีแบรนดด์งั มากมาย เชน่ Nike , Adidas , Puma , Levi's , Esprit , Giordano และอ่ืนๆอีก

มากมาย ของท่ีน่ีราคาจะลดอยูป่ระมาณ 30% หรือบางรุ่นลดถึง 70% เลยทีเดียว ซ่ึงราคาจะถูกกวา่ปกติอยา่ง

แน่นอน (อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น) ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมาย น าทา่นเดินทางสู่

สนามบินฮอ่งกง 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือท าการเช็คอินกอ่นขึ้นเคร่ืองประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเล่ียงสถานการณฉุ์กเฉิน

ท่ีอาจเกิดขึ้น เชน่ สภาพการจราจรท่ีคบัค ัง่,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตวัแทนบริษทั(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร์

,คนขบัรถ)เป็นผูพิ้จารณาและบริหารเวลาอยา่งเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินทุกกรณีหากลูกคา้ไมส่ามารถขึ้น

เคร่ืองกลบัตามวนัและเวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทวัร์.  

21.50 น.     ออกเดินทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี EK385 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
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23.45 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ................................  

 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง* 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : โปรดแจง้ในวนัจองทวัร์ ชาวต่างชาติ เรียกเก็บเพ่ิม 5,000 บาท/ท่าน (ไมร่วมคา่วีซา่ส าหรับตา่งชาติและลูกคา้
เป็นผูด้ าเนินการย่ืนวีซา่เอง บริษัททวัร์ไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน ้ามนั  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ  

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

✓ คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางทอ่งเท่ียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ในหอ้งและคา่
พาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป  (ช าระท่ีสนามบินวนัแรก กบัเจา้หนา้ท่ีส่งทวัร)์ 

× ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 
เดินทางข้ึนต า่ 15 ท่าน หากต ่ ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมเพ่ือให ้
คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ

,การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี
ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ
สภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทัวรห์รอืช าระเงนิจากนัน้

จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
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เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวนัเดินทางภายใน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ทวัร์เต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

• หากไมช่ าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลู้กคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไมมี่เง่ือนไข 

• เม่ือทา่นช าระเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงินในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

• ส่งรายช่ือส ารองท่ีน่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยันว่าตอ้งการเดินทาง

ท่องเท่ียวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ้ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการ

จองตัว๋เคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ 
หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมช ัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินไดทุ้กกรณี  
และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน  รวมถึง เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ 
ท ัง้ส้ิน 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ 
2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่
ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม
จากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการ
ต่อไป 
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4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของสายการบิน เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 
เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านัน้ 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา
ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาด
บรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านัน้  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านัน้  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ 
เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน
อตัราท่ีสูงมาก  
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