
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

สกัการะองคแ์ชกง ณ วดักงัหนั สะเดาะเคราะห ์/ ขอเร ื องสขุภาพ ณ วดัหวงัตา้เซยีน  

สนกุสนานกบัเครื องเลน่ “สวนสนกุดสินยีแ์ลนด”์ ฟรชีอ้ปปิ/ งเต็มอิ มจใุจ..ถนนนาธาน  

เดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกง เอก๊เพรส แอรเ์วย ์(UO) 

ปล.ไมม่รีาคาเด็ก เนื องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานี/ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

* หมายเหต ุ: ราคาทวัรไ์มร่วมนํ /าหนกักระเป๋า รายละเอยีดตามดา้นทา้ยรายการ * 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเช็กลปักอ๊ก(ฮอ่งกง)  

17.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ชั �นที� 4 ประตทูางเขา้ที�....... เคานเ์ตอร ์
........สายการบนิฮอ่งกงเอก๊เพรสแอรเ์วย ์(UO) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวก   

19.55 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกง  โดยสายการบนิฮอ่งกงเอก๊เพรสแอรเ์วย ์เที�ยวบนิที� UO703 
00.10 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกงหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ออกทางออก B เพื�อพบ

ไกดท์อ้งถิ�น 
 � นําคณะเขา้สูท่ ี พกั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที สอง สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์– ชอ้ปปิ/ งถนนนาธาน 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติ<มซํา) 
นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  (Hongkong Disney 
Land) ท่านจะไดพ้บกับเครื�องเล่นอันทันสมัยและสนุกที�สุดหนึ�ง
ในเอเชียซึ�งแบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกัน อันไดแ้ก ่
MAINSTREET USA ท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้ขายของที�ระลึก 
ตุ๊ ก ต า แ ล ะ ข น ม  ลู ก ก ว า ด ม า ก ม า ย   ส่ ว น ต่ อ ม า คื อ 
TOMORROWLAND ท่านจะไดส้นุกกับเครื�องเล่นอันทันสมัย
สไตล์  “โลกอนาคต”   และสุดส นุกกับ เมือ งเท พ นิยาย 
FANTASYLAND ทา่นจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิ�งใหญต่ระการตากบัตัว
การต์ูนที�ท่านชื�นชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท ์เจา้หญงินทิรา ซนิเดอ
เรลา มกิกี�&มนินี� หมพีูและพอ้งเพื�อน และเหล่าบรรดาตัวการต์ูน
อันเป็นที� ใฝ่ ฝันของทุกคนตามต่อดว้ย ADVENTURELAND 
ดนิแดนแห่งการผจญภยัอันน่าตื�นเตน้ ท่านจะไดล้่องเรอืในป่าอัน
น่าสนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตว์ป่าอันน่า
ตื�นเตน้นานาชนดิ TARZAN’S TREEHOUSE เพลดิเพลนิกับบา้น
ตน้ไมข้อง ทาร์ซาน   เดินต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD 
ลอ่งเรอืชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาต ิซึ�งแบง่เป็นโซนของแต่
ละชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมกีารเคลื�อนไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A 
SMALL WORLD แ ล ะแ ท รก ด ้วย เสีย ง เค รื�อ งด น ต รีที� เ ป็ น
เอกลักษณ์ของแต่ละชาต ิและอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุด
ประจําชาตขิองไทย  Toy Story Land    โซนนี�จะเป็นโซนที�ใหญ่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที�สดุใน Hongkong Disney Land โดยเหลา่ของเลน่จากภาพยนตรแ์อนเิมชั�นชื�อดัง Toy Story   เพลดิเพลนิ
กบัของเล่นมากมาย หรอื พึ�งเปิดไดใ้หมไ่มน่านมานี� เครื�องเลน่ที�หวาดเสยีวที�สดุในแดนตะวันตก! ที� กรซิลยี ์
กัลซ ์GRIZZLY GULCH  ใหท้่านได ้สัมผัสเครื�องเล่นอันหวาดเสยีว ที�ไม่เป็นลองกับ SPACE MOUNTAIN  
คือ BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรือ บิNก กรซิลีย์ เมาท์เทน รันอะเวย์   ใหม ่
ลา่สดุ  สตาร ์วอรส์ มาแลว้ สมัผัสประสบการณ์การต่อสู“้สตาร ์วอรส์ ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์เทคโอเวอร”์ นับตั �งแต่
กลางเดอืนมถิุนายนเป็นตน้มา! พรอ้มพบตัวละคร ในภาพยนตร ์และเดนิทางสูฐ่านลับของขบวนการต่อตา้น
จั ก ร ว ร ร ดิ  ซึ� ง คุ ณ จ ะ ไ ด ้ พ บ กั บ ฮี โ ร่ ที� ย ิ� ง ใ ห ญ่ ที� 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
เครื�องเลน่ตามอธัยาศัย (อสิระอาหารกลางวนั,เย็น เพื�อใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเครื�องเลน่ไดอ้ยา่งเต็มที�) ชมไฮ
ไลท ์ของทกุคํ�าคนื แขกผูม้เีกรยีตทิกุทา่น รว่มเนรมติประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยบิระยบัดจุเพชรนํ�างาม 
และ ในช่วงส่งทา้ยของแต่ละคืน ชมดอกไมไ้ฟ กระจายตามจังหวะ
เสยีงเพลง  อันสวยงามตระการตา *ปล.ท่านใดไม่ประสงคจ์ะเขา้สวน
สนุกดสินียแ์ลนด ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิxในการคนืค่าบัตรเขา้สวน
สนุกทกุกรณี  เชญิทา่นอสิระตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  
จากนั�นนําท่าน อสิระชอ้ปปิ� งตามอัธยาศัยถนนนาธาน  ย่านชอ้ปปิ� ง
สนิคา้อันมชีื�อเสยีงที� ย่านจมิซาจุ่ย ซึ�งถอืไดว้่าเป็น แหล่งชอ้ปปิ�งชั �น
นําของฮ่องกงและของโลกกับสนิคา้หลากหลายชนิด อาทิ Louis 
Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani, Feragamo, 
Bally, G2000 เป็นตน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ�งอยา่งจใุจตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 
นําคณะเขา้สูท่ ี พกั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที สาม ฮอ่งกง – หาดทรายรพีลสัเบย ์– โรงงานจวิเวอรร์ ี  – วดัหวงัตา้เซยีน – รา้นหยก – วดัแชกงหมวิ – 
สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติ<มซํา) 
นําท่านสู่ หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์
เสี�ยวแห่งนี�สวยทีสุดแห่งหนึ�งและยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทํา
ภาพยนตรไ์ปหลายเรื�องมรีูปปั�นของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่ว
ซึ�งทําหนา้ที�ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวย
ที�ทอดยาวลงสู่ชายหาดใหท้่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและ
เทพเจา้แห่งโชคลาภเพื�อเป็นสริมิงคลขา้มสะพานต่ออายซุ ึ�งเชื�อกนัว่า
ขา้มหนึ�งครั �งจะมอีายุเพิ�มขึ�น 3 ปี     นําเยี�ยมชม โรงงานจวิเวอรร์ี� ที�
ข ึ�นชื�อของฮอ่งกงพบกบังานดไีชน์ที�ไดรั้บรางวัลอันดับเยี�ยมและใชใ้น
การเสรมิดวงเรื�องฮวงจุย้ 

 นําท่านเดนิทางสู่ วัดหวังตา้เซยีน ขอพรเพื�อเป็นศริมิงคล วัดหวังตา้
เซียนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็น
นักพรตมคีวามรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอยา่งมากมายทําให ้
คนเหลา่นี�ยกยอ่งในตัวทา่นและไดต้ั �งศาลเพื�อสกัการะ ใหท้า่นเป็นเทพ
วอ่งไทซนิ คนในสมัยนี�มคีวามเขื�อเรื�องสขุภาพว่าเมื�อท่านรวยแค่ไหน 
ก็ตอ้งมทีี�ทุกคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมคีนมาขอดา้นสขุภาพอยา่งมากมายที�นี� อกีสิ�งหนึ�งที�ผูค้นศรัทธาและนยิม
ทําเมื�อมาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก ่การเสี�ยงเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมกีระบอกเซยีมซมีากถงึ 
50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวามเชื�อถอืศรัทธาว่าเซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแมน่ยําเป็นอยา่งยิ�ง  นําท่านเขา้ชม 
รา้นหยก ใหท้า่นไดช้มและเลอืกซื�อสนิคา้ที�ทําจากหยกตามอธัยาศัย 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านขอพร วัดแชกงหมวิหรอืวัดกังหันนําโชค วัดนี�ตั �งอยูท่ี�ตําบลซา่ถิ�นซึ�งถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกงเป็น

วัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งขึ�นเมื�อ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิขึ�นชื�อลอืชาในเรื�องความศักดิxสทิธิx



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทองโดยมีรูปปั�นเจา้พ่อแชก้๊งและดาบไรพ้่ายเป็นสิ�งศักดิxสทิธ์ประจําวัด
ตํานานเล่าว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิแผ่นดนิจนีเกดิกลียุคมกีารก่อจลาจลแข็งเมอืงขึ�นทั�วประเทศและ
เหตุการณ์นี�ไดก้อ่เกดิบรุุษชาตนัิกรบที�ชื�อวา่ขนุพลแชก้๊งที�ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที�เกดิขึ�นแทบ
ทกุสารทศิและท่านเองก็ไดช้ื�อวา่เป็นนักรบที�ไดช้ื�อวา่ไมเ่คยแพใ้ครเพราะไมว่่าจะยกทัพไปปราบกบฏที�ไหนก็
จะไดรั้บชยัชนะเสมอและดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ื�อวา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนัดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มี
ความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสงูธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง
ถงึกับจําลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึสํานักงานใหญ่ของธนาคารที�มชี ื�อว่าตกึใบมดีซึ�งเป็นตกึที�ถอืเป็น
สัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีวและวัดแชกงยังเป็นที�มาของจี�กังหันนําโชคที�มชี ื�อเสยีงของวงการการ
ท่องเที�ยวฮอ่งกงที�ไม่ว่าทัวรไ์หนที�มาฮอ่งกงเป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซื�อสนิคา้มงคลชิ�นนี�เพื�อเสรมิสรา้งบารมี
และศริมิงคลใหก้บัชวีติ   จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื�อทําการเช็คอนิกอ่นขึ�นเครื�องประมาณ 2-3 ชม.เพื�อหลกีเลี�ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิ
ที�อาจเกดิขึ�น เชน่ สภาพการจราจรที�คับคั�ง,สภาพอากาศและอื�นๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หวัหนา้ทัวร์
,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิxคนืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึ�น
เครื�องกลับตามวนัและเวลาเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทัวร.์  

18.20 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิฮอ่งกงเอก๊เพรสแอรเ์วย ์ เที�ยวบนิที� UO702 
20.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................ 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิx : รายการทัวร์ท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื�องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื�นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอื�นที�ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดก่อนทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั�นจะถอืว่า
ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ�น และขอสงวนสทิธิxไม่รับผดิชอบกรณีมตีั<วเครื�องบนิภายในประเทศ
เนื�องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื�องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมายเหต:ุ โปรดแจง้ในวนัจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิ ม 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรับ
ตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั<วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีนํ�ามนั  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ 
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนี/ไมร่วม 

× คา่นํ /าหนกักระเป๋าข ึ/นอยูก่บัความตอ้งการของลค.สามารถเลอืกซื/อนํ /าหนกัตามความตอ้งการ มกีําหนด
ดงันี/ สําหรบั 20 กโิล 1,300 บาท/เที ยว/คน , 25 กโิล 1,700 บาท/เที ยว/คน , 30 กโิล 1,800 บาท/
เที ยว/คน  เพื อความสะดวก กรุณาแจง้เจา้หนา้ที  ณ วนัทําการจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง 1 สปัดาห ์ 
กรณีเดนิทางมากกวา่ 1 ทา่น สามารถแชรน์ํ /าหนกักระเป๋ากบับคุคลที สอง,สามได ้โดยไมจ่ํากดัจํานวน
ของกระเป๋า 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง
และคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั<วเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระที สนามบนิวนัแรก กบัเจา้หนา้ที สง่ทวัร)์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 
เดนิทางขึ/นตํ า 20 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงื อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
� ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็ม

จํานวน  
� ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
• หากไมช่าํระตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข 
• เมื�อทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุว ้

ทั �งหมดนี�แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชื อสํารองที น ั ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเที ยวทรปิใด, วนัที ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มา
ให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ]ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื อ-นามสกลุ และ
อื นๆ เพื อใชใ้นการจองต ัว̀เครื องบนิท ั/งส ิ/น 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้ หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
เงื อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตั<วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิไดท้กุ
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิxที�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิx ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
เงื อนไขและขอ้กาํหนดอื นๆ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วัน
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มี
นักทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั<วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิxในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั<ว
เครื�องบนิ คา่ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิ�น และ
รวมกนัทกุชิ�นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่
ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

2. สิ�งของที�มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื�อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื�อสตัว ์
ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก  

  

  

 


