
 
 
 
 

 

 
 

 

นัง่รถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค 

หมุนกงัหนัขอโชคลาภและแกช้งตามความเช่ือของคนฮ่องกง ณ วดัแชกงหมิว 

สกัการะพระใหญ ่วดัโป่วหลิน ตืน่ตาตืน่ใจกบั แสง สี  SYMPHONY OF LIGHT 

 
 
 
 
 

 

 

 
พิเศษ1. บินสบายกบัสายการบิน HONG KONG AIRLINE 

พิเศษ2. นัง่พีค แทรม ข้ึนสูย่อดเขาวิคตรอเรีย พีค 

 



 
 
 
 

 

  

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลนัเตา - วดัโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLET  

05.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบิน HONG KONG 

AIRLINES พบเจา้หนา้ท่ีทาํการเช็คอินตัว๋ 

08.25 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX768 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

12.10 น.      ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B”จากน้ัน

นําท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า  ซ่ึงเป็นสะพานท่ีถือไดว้า่เป็นสะพานรางคู่  ท่ียาวท่ีสุดในโลก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา องคพ์ระสรา้งจากการ

เช่ือมแผ่นสมัฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสงู 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนิน

เขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใตจ้ากน้ันอิสระใหท่้านไดส้มัผสักบัหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท่้าน

ไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจาํลอง

แหง่น้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ด้

อยา่งลงตวั หมายเหตุ: เดินทางข้ึนโดยรถบสัของทางหมู่บา้นวัฒนธรรม เน่ืองจากกระเชา้

นองปิงปิดปรบัปรุงตั้งแต่วันท่ี 9 ม.ค. 60 เป็นเวลา  5 เดือน  ทางบริษัทฯ จะท าการคืน

สว่นตา่งค่ากระเชา้ใหท้่านละ  40 HKD ในวนัเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ท่ีหา้งดงั CITYGATE OUTLET MALL ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ตาม

อธัยาศยั กบั OUTLET สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, 

RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยีห่อ้ และ

ชั้นใตด้ินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั   

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=22.0


 
 
 
 

 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั M1 HOTEL/PENTA HOTEL/HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สอง นัง่รถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรยี พีค - ร ีพลสัเบย ์- วดัแชกงหมิว -  A Symphony 

of Lights 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซาํข้ึนช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้

, ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (2)   

จากน้ันนําท่านเปลี่ยนบรรยากาศนัง่รถรางพีคแทรม ข้ึนสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK จุดชมวิว

สงูท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮ่องกง สมัผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงาม

ของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะอย่างชดัเจน ทั้งน้ียงัตื่นตากับตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่าน

และอาคารต่างๆ ที่ก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์

และตึกอ่ืนๆ อันเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพรอ้มทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่า

ประทบัใจ   

พรอ้มนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณ

ชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเชื่อกันว่าขา้มหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้ น 3ปี  

จากน้ันใหท่้านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดรวมรบัพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง  อีกทั้ง

ยงัใหท่้านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

นําท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื่อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเชื่อ

กนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ นําแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ี

ในวนัขึ้ นปีใหม่ นําท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีขึ้ นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้ับ

รางวัลอันดับเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  แลว้นําท่านชมรา้นยาสมุนไพร เป็น

สินคา้โอท๊อปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบา้นของคนจีนใน

การใชย้ารกัษาโรค  

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั   

นําท่านชม  A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรย์

เร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค า่คืน  การแสดงมลัติมีเดียสุด

ยอดตระการตาท่ีไดร้ับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการ

แสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพ้ืนท่ี

อาคารตึกระฟ้าสําคัญต่างๆท่ีตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าว

วิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดับไปดว้ยแสงไฟ 

ซ่ึงเพียงกดสวิตชก็์จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของ

ฮ่องกง 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั M1 HOTEL/PENTA HOTEL/HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – กรุงเทพฯ  

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)   

อิสระใหท่้านได ้ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนม

ต่างๆ  จากนั้นอิสระใหท่้านเต็มอ่ิมกับการชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งตน้กันท่ีสถานีจิม

ซาจุ่ย มีรา้นขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และ

สินคา้แบบท่ีเป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซับซอ้นมากมายมี SHOPPING 

COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่

และมีทางเชื่อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ 



 
 
 
 

 

ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI 

และอีกมากมาย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 

21.45 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761สายการบิน HONG KONG AIRLINES 

23.55 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

**************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***  คณะยนืยนัการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มี

เตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

10 – 12 กุมภาพนัธ ์2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

17,900 17,900 16,900 4,000 

11 - 13 กุมภาพนัธ ์2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
17,900 17,900 16,900 4,000 

12 - 14 กุมภาพนัธ ์2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
13,999 13,999 12,999 4,000 

16 – 18 กุมภาพนัธ ์2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX773 (00.40-03.00) 

13,999 13,999 12,999 13,999 

17 – 19 กุมภาพนัธ ์2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
14,999 14,999 13,999 4,000 

24 – 26 กุมภาพนัธ ์2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
14,999 14,999 13,999 4,000 

26 - 28 กุมภาพนัธ ์2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

13,999 13,999 12,999 4,000 

03 – 05 มีนาคม 2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
15,999 15,999 14,999 4,000 

05 - 07 มีนาคม 2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
14,999 14,999 13,999 4,000 

09 - 11 มีนาคม 2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

14,999 14,999 13,999 4,000 



 
 
 
 

 

10 – 12 มีนาคม 2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
15,999 15,999 14,999 4,000 

12 - 14 มีนาคม 2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

14,999 14,999 13,999 4,000 

17 - 19 มีนาคม 2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
15,999 15,999 14,999 4,000 

19 - 21 มีนาคม 2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
14,999 14,999 13,999 4,000 

23 - 25 มีนาคม 2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

14,999 14,999 13,999 4,000 

01 – 03 เมษายน 2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
15,999 15,999 14,999 4,000 

13 - 15 เมษายน 2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
23,999 23,999 22,999 4,000 

15 - 17 เมษายน 2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

23,999 23,999 22,999 4,000 

20 - 22 เมษายน 2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
15,999 15,999 14,999 4,000 

11 – 13 พฤษภาคม 2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
15,999 15,999 14,999 4,000 

18 - 20 พฤษภาคม 2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 

15,999 15,999 14,999 4,000 

25 - 27 พฤษภาคม 2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
15,999 15,999 14,999 4,000 

 

หมายเหตุ:  กรุณาตรวจสอบเที่ยวบินของท่านในวันที่ท่านตอ้งการเดินทางตามตารางรายละเอียด

เที่ยวบิน 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลกั 

 หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายวนัสุดทา้ยลกูทวัรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่

ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลกูทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 



 
 
 
 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทําการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง

บริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ

อํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 



 
 
 
 

 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะ

หกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทําการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวี ซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 



 
 
 
 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะนําติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 

ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีกําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก  

   


