
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว 
เด็ก 0-18 

ปี 
สายการ

บนิ จํานวน 

22-24 กมุภาพนัธ ์62 10,901 5,500 3,500 WE 20 

23-25 กมุภาพนัธ ์62 10,901 5,500 3,500 WE 20 

24-26 กมุภาพนัธ ์62  10,901 5,500 3,500 WE 20 

27กมุภาพนัธ-์01มนีาคม 62 9,999 5,500 3,500 WE 20 

28กมุภาพนัธ-์02มนีาคม 62 10,901 5,500 3,500 WE 20 

1-3 มนีาคม 62  10,901 5,500 3,500 WE 20 

2-4 มนีาคม 62  10,901 5,500 3,500 WE 20 

3-5 มนีาคม 62  10,901 5,500 3,500 WE 20 

4-6 มนีาคม 62  9,999 5,500 3,500 WE 20 

5-7 มนีาคม 62  9,999 5,500 3,500 WE 20 

7-9 มนีาคม 62  10,901 5,500 3,500 WE 20 

8-10 มนีาคม 62  10,901 5,500 3,500 WE 20 

10-12 มนีาคม 62  10,901 5,500 3,500 WE 20 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HONG KONG  DISNEYLAND  3 DAYS 
ไหวพ้ระวดัดงัของฮอ่งกง ... วดัแชกงหมวิ,วดัเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ 

สนกุสนานกบัเครื�องเลน่ ตื�นเตน้เรา้ใจ ชมขบวนพาเหรด “ดสินยีแ์ลนด”์ 

ชอ้ปปิJ งแบรนดเ์นมจใุจบนถนนยอดฮติ “ถนนนาธาน”  

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์น ั�งสบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครื�อง 
    

ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนื�องจากเป็นราคาพเิศษ/ ราคานีJไมร่วม คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  
 

วนัแรก         สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ฮอ่งกง – ชอ้ปปิJ งถนนนาธาน – The Avenue of Stars – The Symphony 
of Light 

07.00 น. ค ณ ะพ รอ้ ม กั น  ณ  ส นาม บิน สุ ว รรณ ภู มิ  ชั �น  4  อาค ารผู ้โด ยส ารขาอ อก  ป ระตู  3 เค าน์ เต อ ร ์
E   สายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์(WE) โดยมเีจา้หนา้ที0คอยอํานวยความสะดวก   

10.05 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เที0ยวบนิที0 WE630 (บรกิารอาหารบนเครื0อง) 
13.50 น. ถงึสนามบนิ เช็กลัปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

ออกทางออก B เพื0อพบไกดท์อ้งถิ0น   
นําท่าน อสิระชอ้ปปิ�งตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ย่านชอ้ปปิ�งสนิคา้อันมี
ชื0อเสียงที0 ย่านจิมซาจุ่ย ซึ0งถือไดว้่าเป็น แหล่งชอ้ปปิ� งชั �นนําของ
ฮ่องกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลายชนิด อาท ิLouis Vuitton, 
Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, 
Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เ ป็ น ต ้น  ให ้ท่ า น
อสิระชอ้ปปิ�งอยา่งจใุจตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  
นําท่านชม อะเวนิว ออฟ สตาร ์(The Avenue Of Stars) สรา้งไวเ้พื0อ
เป็นเกยีรตใิหก้ับบรรดาบุคคลสําคัญที0มสี่วนช่วยใหฮ้่องกงไดรั้บการ
ขนานนามวา่เป็น "ฮอลลวีูด้แห่งตะวันออก" ปรับโฉมใหมด่ว้ยฝีมอืของ
เจมส์ คอร์เนอร์ ภูมสิถาปนิกชื0อดัง ร่วมกับดีไซน์เนอร์ทอ้งถิ0นและ
ต่างชาต ิชมรอยประทับมอืกว่ารอ้ยอันของเหล่าดาราที0มชี ื0อเสยีงที0จะ
พาคุณออกเดินทางสู่ "ถนนสายดารา" โดยรูปปั�นสมาคมรางวัล
ภาพยนตรฮ์อ่งกงและรปูปั�นดาราตา่ง ๆ จะถกูประดับตกแตง่ดว้ยเอฟเฟคทส์ายนํ�าที0ไหลรนิ มแีสงไฟสอ่งเคลา้
คลอเบา ๆ สอดรับกบัหลักปรัชญาของบรู๊ซ ล ี เรื0อง "การเป็นดั0งสายนํ�า" ใหท้า่นไดเ้ดนิชมและถา่ยภาพเป็นที0
ระลกึ  พรอ้มชมความมหัศจรรยก์ารแสดงมัลตมิเีดยี The Symphony Of Light สดุยอดตระการตาที0ไดรั้บการ
บันทกึ ในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง,สแีละเสยีงถาวรที0ย ิ0งใหญ่ที0สุดของโลกครอบคลุมพื�นที0อาคารตกึ
สําคัญต่าง ๆที0ตั �งอยูส่องฟากฝั0งของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านี� จะประดับประดาดว้ยแสงไฟ 
แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคักของฮอ่งกง 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง ฮอ่งกง – สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั) 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติiมซํา) 
นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  (Hongkong Disney Land) 
ท่านจะไดพ้บกับเครื0องเล่นอันทันสมัยและสนุกที0สุดหนึ0งในเอเชยีซึ0ง
แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกัน อันไดแ้ก่ MAINSTREET USA 
ท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้ขายของที0ระลึก ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาด
มากมาย  ส่วนต่อมาคอื TOMORROWLAND ท่านจะไดส้นุกกับเครื0อง
เล่นอันทันสมัยสไตล ์“โลกอนาคต”   และสุดสนุกกับเมอืงเทพนยิาย 
FANTASYLAND ท่านจะไดพ้บกับโชว์อันยิ0งใหญ่ตระการตากับตัว
การต์ูนที0ท่านชื0นชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท ์เจา้หญงินทิรา ซนิเดอเรลา 
มกิกี�&มนินี0 หมพีูและพอ้งเพื0อน และเหล่าบรรดาตัวการต์ูนอันเป็นที0
ใฝ่ฝันของทุกคนตามต่อดว้ย ADVENTURELAND ดินแดนแห่งการ
ผจญภัยอันน่าตื0นเตน้ ท่านจะไดล้่องเรือในป่าอันน่าสนุก JUNGLE 
RIVER CRUISE ผจญ ภัยไปกับสัตว์ป่ าอัน น่าตื0น เต น้นานาชนิด 
TARZAN’S TREEHOUSE เพลดิเพลนิกับบา้นตน้ไมข้อง ทารซ์าน   เดนิต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD 
ลอ่งเรอืชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาต ิซึ0งแบง่เป็นโซนของแต่ละชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมกีารเคลื0อนไหวไป
ตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครื0องดนตรทีี0เป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะชาต ิและ
อย่าลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจําชาตขิองไทย  Toy Story Land    โซนนี�จะเป็นโซนที0ใหญ่ที0สุดใน 
Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเลน่จากภาพยนตรแ์อนเิมชั0นชื0อดัง Toy Story   เพลดิเพลนิกับของ
เล่นมากมาย หรอื พึ0งเปิดไดใ้หม่ไมน่านมานี� เครื0องเล่นที0หวาดเสยีวที0สดุในแดนตะวันตก! ที0 กรซิลยี ์กัลซ ์
GRIZZLY GULCH  ใหท้่านได ้สัมผัสเครื0องเล่นอันหวาดเสียว ที0ไม่เป็นลองกับ SPACE MOUNTAIN  คือ 
BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรอื บิgก กรซิลยี ์เมาทเ์ทน รันอะเวย ์  ใหม่ ล่าสุด  
สตาร์ วอร์ส มาแลว้ สัมผัสประสบการณ์การต่อสู“้สตาร์ วอร์ส ทูมอร์โรว์แลนด์ เทคโอเวอร์” นับตั �งแต่
กลางเดอืนมถิุนายนเป็นตน้มา! พรอ้มพบตัวละคร ในภาพยนตร ์และเดนิทางสูฐ่านลับของขบวนการต่อตา้น
จั ก ร ว ร ร ดิ  ซึ0 ง คุ ณ จ ะ ไ ด ้ พ บ กั บ ฮี โ ร่ ที0 ย ิ0 ง ใ ห ญ่ ที0 สุ ด ข อ ง ม ห า ก า พ ย์ ส ต า ร์  ว อ ร์ ส  
https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ ใหท้่านสนุกสนานกับ
เครื0องเลน่ตามอธัยาศัย (อสิระอาหารกลางวนั,เย็น เพื0อใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเครื0องเลน่ไดอ้ยา่งเต็มที0) ชมไฮ
ไลท ์ของทกุคํ0าคนื แขกผูม้เีกรยีตทิกุทา่น รว่มเนรมติประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยบิระยบัดจุเพชรนํ�างาม 
และ ในชว่งสง่ทา้ยของแต่ละคนื ชมดอกไมไ้ฟ กระจายตามจังหวะเสยีงเพลง  อันสวยงามตระการตา *ปล.
ท่านใดไม่ประสงคจ์ะเขา้สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ~ในการคนืค่าบัตรเขา้สวนสนุกทุก
กรณี  เชญิทา่นอสิระตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นสูท่ี0พัก 
นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม ฮอ่งกง – วดัเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี� – วดัแชกงหมวิ – สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิ
สวุรรณภมู ิ

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติiมซํา) 
★ นําท่านไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮํา (Kun Im Temple Hung Hom) 
เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมที0มีชื0อเสียงแห่งหนึ0งในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่
กวนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวดัเจา้
แม่กวนอมิที0 Hung Hom หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็น
วัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตั �งแตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กที0
ไม่ไดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิที0ชาวฮ่องกงนับถอืมาก 
แทบทุกวันจะมคีนมาบชูาขอพรกนัแน่นวัด ถา้ใครที0ชอบเสี0ยงเซยีมซเีขา
บอกวา่ที0นี0แมน่มากที0พเิศษกวา่นั�น นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซองอั0งเปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย 
อสิระทา่นขอพรตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเยี0ยมชม โรงงานจวิเวอรร์ี0 ที0ข ึ�นชื0อของฮอ่งกงพบกับ
งานดไีชนท์ี0ไดรั้บรางวัลอนัดับเยี0ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื0องฮวงจุย้ 

เที0ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ★ นําทา่นขอพร วัดแชกง หมวิ หรอื วัดกงัหันนําโชค วัดนี�ตั �งอยูท่ี0ตําบลซา่ถิ0น ซึ0งถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง 

เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึ�นเมื0อ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึ�นชื0อลือชาในเรื0องความ
ศักดิ~สทิธิ~ในดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั�นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิ0งศักดิ~สทิธ์
ประจําวัด ตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ แผ่นดนิจีนเกดิกลียุคมกีารก่อจลาจลแข็งเมอืงขึ�นทั0ว
ประเทศ และเหตุการณ์นี�ไดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบที0ชื0อวา่ขนุพล แช ้กง๊ ที0ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วาย
ที0เกดิขึ�นแทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ื0อว่าเป็นนักรบที0ไดช้ื0อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไป
ปราบกบฏที0ไหนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื0อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่าย
ของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงค์
ออฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจําลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึสํานักงานใหญ่ของธนาคารที0มชี ื0อวา่ตกึใบมดี 
ซึ0งเป็นตกึที0ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดยีว และวัดแชกง ยังเป็นที0มาของจี�กังหันนําโชคที0มี
ชื0อเสยีงของวงการการทอ่งเที0ยวฮอ่งกงที0ไมว่า่ทัวรไ์หนที0มาฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซื�อสนิคา้มงคลชิ�น
นี� เพื0อเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื0อทําการเช็คอนิกอ่นขึ�นเครื0องประมาณ 2-3 ชม.เพื0อหลกีเลี0ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิที0อาจ
เกดิขึ�น เชน่ สภาพการจราจรที0คับคั0ง,สภาพอากาศและอื0นๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้
พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิ~คนืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึ�นเครื0องกลับตามวัน
และเวลาเที0ยวบนิที0ระบใุนรายการทัวร.์  

15.00 น.     ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เที0ยวบนิที0 WE631 (บรกิารอาหารบนเครื0อง) 
16.45 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................  
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ~ : รายการทัวร์ท่องเที0ยวสามารถเปลี0ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื0องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื0นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี0ยนตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอื0นที0ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื�อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดก่อนทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั�นจะถอืว่า
ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ�น และขอสงวนสทิธิ~ไม่รับผดิชอบกรณีมตีัiวเครื0องบนิภายในประเทศ
เนื0องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื0องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบทกุกรณี. 

 

 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิ�ม 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรับตา่งชาตแิละ
ลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยื0นวซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัiวเครื0องบนิไป-กลบัตามรายการที0ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที0พักตามที0ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที0ตา่งๆ ตามรายการที0ระบ ุ 
� คา่อาหาร ตามรายการที0ระบ ุ  
� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ0น และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที0ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื0อนไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีJไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื0องดื0ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ที0มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที0กระเป๋าสมัภาระที0มนํี�าหนักเกนิกวา่ที0สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที0สายการบนิเรยีกเก็บเพิ0ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัiวเครื0องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ชําระที�สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิ0ม 7 % และภาษีหัก ณ ที0จา่ย 3 % 
เดนิทางขึJนตํ�า 20 ทา่น หากตํ0ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี0จะชําระคา่บรกิารเพิ0มเพื0อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี0จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ในการงดออกเดนิทางและ
เลื0อนการเดนิทางไปในวนัอื0นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
� ชาํระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  
� ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
• หากไมช่าํระตามที0กําหนด ขออนุญาตตดัที0นั0งใหล้กูคา้ทา่นอื0นที0รออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื0อนไข 
• เมื0อทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื0อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที0ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิoไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกุล และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ัpว
เครื�องบนิท ัJงส ิJน 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ0า 2 หนา้ หากไม่
มั0นใจโปรดสอบถาม 
เง ื�อนไขยกเลกิการจอง  เนื0องจากเป็นราคาตัiวเครื0องบนิโปรโมชั0น	เมื0อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้	ไม่สามารถยกเลกิ	เลื0อน	ขอ
คนืเงนิไดท้กุกรณี		และกรณีที0กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ	และในตา่งประเทศ	ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก	หรอื	เขา้ประเทศที0ระบไุว	้ใน
รายการเดนิทาง	บรษัิทฯ	ขอสงวนสทิธิ~ที0จะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ	ทั �งสิ�น		รวมถงึ	เมื0อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้	ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ0ง	หรอืไม่เดนิทาง	พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ~	ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื	ไม่วา่กรณีใดๆ	
ทั �งสิ�น 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทวัรน์ี�สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื0อการทอ่งเที0ยวเทา่นั�น 
2. ทวัรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที0ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ~ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที0มีนักท่องเที0ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที0ยวหรือเอเจนซี0ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที0ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที0มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที0ยวทุกท่านยนิดทีี0จะชําระค่าบรกิารเพิ0มจากการที0มนัีกท่องเที0ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที0ทางบรษัิทกําหนดเพื0อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี0จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื0อ นามสกุล คํานําหนา้ชื0อ เลขที0หนังสอืเดนิทาง 
และอื0นๆ เพื0อใชใ้นการจองตัiวเครื0องบนิ ในกรณีที0นักทอ่งเที0ยวหรอืเอเจนซี0มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระ
เงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ในการเปลี0ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื0อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที0เดนิทางจรงิของประเทศที0เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที0ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที0เพิ0มขึ�นของนักทอ่งเที0ยวที0มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี0ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื0น เป็นตน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี0ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที0ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ0มขึ�น ในกรณีที0มกีารเปลี0ยนแปลงอัตราแลกเปลี0ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัiวเครื0องบนิ ค่าภาษีเชื�อเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี0ยนแปลงเที0ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที0จะนําตดิตัวขึ�นเครื0องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ0งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที0ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ0งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที0กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที0โหลดใตท้อ้งเครื0องบนิเทา่นั�น  

2. สิ0งของที0มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที0โหลด
ใตท้อ้งเครื0องบนิเทา่นั�น  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี0ทํามาจากพืช และเนื�อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื�อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพื0อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที0จะมาจากสิ0งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที0ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที0สงูมาก  

  

  

 


