
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Period ADL 0-18 ปี Size Airlines 

28 กมุภาพนัธ ์2562 HX762/HX767 6,996 6,996 20 HX 

2 มนีาคม 2562 HX780/HX767 7,997 7,997 20 HX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอ่งกง  ไหวพ้ระ  9  วดั 

เสรมิสริมิงคลใหต้วัเองและครอบครวั นมสัการสิ=งศกัดิ?สทิธิ?ชื=อดงั 

ขอพรเจา้พอ่แชกงหมวิ(วดักงัหนั) ... วดักวนอ ู... วงัดอกบวั ... วดัปกัไท ่... วดัทนิเฮา  

เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย ์... เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ ... วดัหวงัตา้เซยีน ... เจา้แมด่อกไมท้อง 

อสิระชอ้ปปิK งแบรนดเ์นมจใุจ … ยา่นดงั ถนนนาธาน 
เดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์ (HX) 

หมายเหต ุ: ราคานีKสําหรบัคนไทยเทา่น ัKน / ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย ์– วดัหลนิฟ้า(วงัดอกบวั) – วดัปักไท ่– วดั

กวนอู – เจา้แมด่อกไมท้อง – เจา้แมท่บัทมิ – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ(วดักงัหนั) – เจา้แม่
กวนอมิยมืเงนิ – ชอ้ปปิK งถนนนาธาน – สนามบนิฮอ่งกง                             

00.00/01.00 คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชั �นที� 4 ประตูทางเขา้ที� 5-6 เคาน์เตอร ์K สาย
การบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวก   

03.20/04.00น.เดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน์ เที�ยวบนิที� HX762/HX780 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�ม
บนเครื�อง) 

07.05/08.10น.ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ออกทางออก B เพื�อพบไกดท์อ้งถิ�น   
เชา้ � รับประทานอาหารเชา้(ติ�มซํา) สไตลฮ์อ่งกง  

★ นําทา่นสู ่หาดทรายรพีลัสเบย ์(REPULSE BAY) หาดทรายรปูจันทรเ์สี�ยวแหง่นี�
สวยทสีดุแหง่หนึ�งและยงัใชเ้ป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตรไ์ปหลายเรื�องมรีปูปั�น
ของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโห่วซึ�งทําหนา้ที�ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดด
เด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยที�ทอดยาวลงสูช่ายหาดใหท้่าน นมัสการขอพรจากเจา้
แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื�อเป็นสริมิงคลขา้มสะพานต่ออายุซ ึ�งเชื�อกันว่าขา้มหนึ�งครั �งจะมอีายุ
เพิ�มขึ�น 3 ปี อสิระขอพรตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 
★ นําท่านเดนิทางสู ่วัดหลนิฟ้า(Lin Fa)หรอืวังดอกบัว วัดจนีตั �งอยู่บรเิวณหว่าน
จ๋าย คอสเวยเ์บย ์วัดนี�สรา้งขึ�นในปี 1863 ภายในประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิที�
ศักดิVส ิทธิV มีโคมไฟดอกบัวนับรอ้ยโคมที� เราสามารถมองเห็นไดใ้นวิหาร
เปรยีบเสมอืนความเจรญิรุง่เรอืงของผูท้ี�มานมสัการเจา้แมก่วนอมิ เคยมปีระวัตเิล่า
ว่าเจา้แม่กวนอมิเคยมาปรากฏกายภายในบรเิวณวัด ชาวบา้นจงึสรา้งวหิารที�มี
ลักษณะคลา้ยดอกบัวขึ�น นอกจากนี�ภายในวัดเรายังไดเ้ห็นประตมิากรรม จติรกรรมที�สวยงามโดยเฉพาะ
หลังคาและสว่นบนของผนังจะไดเ้ห็นมงักรและนกฟินกิซแ์ละยงัมอีกีหลากหลายใหท้า่นไดช้ม อสิระใหท้า่นได ้
ขอพรตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

 ★ นําท่านเขา้สู่ วดัปักไท่ (Pak Tai Temple) วัดเต๋าโบราณย่านหว่านไจ๋ มี
เทพไมแ้กะสลักองคโ์ตที�ตั �งตระหง่านอยู่ดา้นหนา้และมพีระจนีซิ�มทงจีY พระองค์
เล็กๆ ที�ถอืใบพัดดา้นซา้ย ที�วา่กนัวา่สามารถเปลี�ยนใจใหค้นที�ไมรั่กเรา กลับมารัก
เราได ้วัดนี�ยงัเป็นศนูยก์ลางของการเฉลมิฉลองตา่งๆอกีดว้ย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ นําทา่นสู ่วัดกวนอ ูซมัสุย่โปว นยิมมากราบไหวว้ัดนี�สว่นใหญจ่ะเป็นตํารวจกบัผู ้
ที�ทําธุรกจิสเีทา ขอพรกับเทพเจา้กวนอใูนเรื�องธุรกจิและบรวิาร ใครทําธุรกจิก็จะ
ขอใหฝ่้าฟันอปุสรรคไปได ้
★ นําท่านขอพร เจา้แม่ดอกไมท้องหรือกํ�าฟ้าเหลิงเหลิง องค์เจา้แม่ที�คอย
ช่วยเหลือในเรื�องของครอบครัว ขอลูก ขอความรัก ขอในดา้นครอบครัว ความ
สงบสขุ อสิระขอพรตามอธัยาศัย  

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
★ นําท่านสู่  วัดเจา้แม่ทับทิม ทินเฮา เยา มา เต(Tin Hau Yau Ma Tei) วัด
เก่าแก่และสําคัญอีกวัดหนึ�งของฮ่องกง สมัยก่อน ฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บา้น
ชาวประมงซึ�งเคารพนับถอืเจา้แมท่ับทมิวา่เป็นเทพแีหง่ทะเล ที�ฮอ่งกงจะมวีัดเจา้
แม่ทับทมิอยู่มากมาย ผูค้นส่วนใหญ่จะมาสักการะบูชาเจา้แม่ทับทมิในเรื�องของ
การเดนิทางใหป้ลอดภัย วัดจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจนี สรา้งขึ�นตั �งแต่ปีค.ศ. 1876 อสิระท่านขอพรตาม
อัธยาศัย   นําท่านเยี�ยมชม โรงงานจวิเวอรร์ี� ที�ข ึ�นชื�อของฮ่องกงพบกับงานดไีชน์ที�ไดรั้บรางวัลอันดับเยี�ยม 
และใชใ้นการเสรมิดวงเรื�องฮวงจุย้ 
★ นําท่านเดนิทางสู ่วัดหวังตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ขอพรเพื�อเป็นศริิ
มงคล วัดหวังตา้เซยีนเป็นวัดเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี ทา่นเทพเจา้หวอ่งซอ้เผ่ง เป็น
นักพรตมคีวามรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอยา่งมากมายทําใหค้นเหล่านี�
ยกย่องในตัวท่านและไดต้ั �งศาลเพื�อสักการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซนิ คนใน
สมยันี�มคีวามเขื�อเรื�องสขุภาพวา่เมื�อท่านรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมทีี�ทุกคนตอ้งเจ็บป่วย
ก็เลยมคีนมาขอดา้นสขุภาพอยา่งมากมายที�นี� อกีสิ�งหนึ�งที�ผูค้นศรัทธาและนยิมทําเมื�อมาถงึวัดหวังตา้เซยีน
ไดแ้ก ่การเสี�ยงเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมกีระบอกเซยีมซมีากถงึ 50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวาม
เชื�อถอืศรัทธาวา่เซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแมน่ยําเป็นอยา่งยิ�ง 
★ นําท่านขอพร วัดแชกงหมวิหรอืวัดกังหัน วัดนี�ตั �งอยู่ที�ตําบลซา่ถิ�น ซึ�งถอืเป็น
ชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึ�นเมื�อ 400 กว่าปีผ่าน
มาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึ�นชื�อลอืชาในเรื�องความศักดิVสทิธิVในดา้นของโชคลาภ
ทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปั�นเจา้พอ่แชก้ง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นสิ�งศักดิVสทิธป์ระจํา
วัด ตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ แผ่นดินจีนเกดิกลียุคมีการก่อ
จลาจลแข็งเมอืงขึ�นทั�วประเทศ และเหตกุารณ์นี�ไดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบที�ชื�อว่าขนุพล แช ้กง๊ ที�ไดย้กทัพไป
ปราบปรามความวุ่นวายที�เกดิขึ�นแทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ื�อว่าเป็นนักรบที�ไดช้ื�อว่าไม่เคยแพใ้คร 
เพราะไมว่่าจะยกทัพไปปราบกบฏที�ไหนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื�อว่าเป็นดาบไร ้
พ่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการต่อสู ้
เป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสํานักงานใหญข่อง
ธนาคารที�มชี ื�อวา่ตกึใบมดี ซึ�งเป็นตกึที�ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นที�มา
ของจี�กังหันนําโชคที�มชี ื�อเสยีงของวงการการท่องเที�ยวฮอ่งกงที�ไมว่่าทัวรไ์หนที�มาฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่
เลอืกซื�อสนิคา้มงคลชิ�นนี� เพื�อเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ 
★ นําท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอมิฮ่องฮํา (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัด
เจา้แม่กวนอมิที�มชี ื�อเสยีงแห่งหนึ�งในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิัตว์
แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิที� Hung Hom 
หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตั �งแต่ปี 
ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กที�ไม่ไดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจา้แม่
กวนอมิที�ชาวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทุกวันจะมคีนมาบชูาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครที�ชอบเสี�ยงเซยีมซเีขาบอก
ว่าที�นี�แม่นมากที�พเิศษกว่านั�น นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมพีธิีขอซองอั�งเปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย 
อสิระทา่นขอพรตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านอสิระชอ้ปปิ�ง ยา่นจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ�งเป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบ
รนดเ์นมจากทั�วทกุมมุโลก เลอืกซื�อสนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิ�มจใุจ (อสิระ
อาหารเย็นเพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ�ง) จากนั�นสมควรแกเ่วลานัดหมาย  นํา
ทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิเพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื�อทําการเช็คอนิกอ่นขึ�นเครื�องประมาณ 2-3 ชม.เพื�อ
หลกีเลี�ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที�อาจเกดิขึ�น เช่น สภาพการจราจรที�คับคั�ง,สภาพอากาศและอื�นๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท
(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิVคนืเงนิทกุกรณีหาก
ลกูคา้ไมส่ามารถขึ�นเครื�องกลบัตามวนัและเวลาเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทัวร.์ 

 

วนัที=สอง ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ  

02.00 น. เดนิทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบนิฮ่องกงแอรไ์ลน์ เที�ยวบนิที� HX767  (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบน
เครื�อง) 

04.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ................................ 
 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัKงนีKเพื=อประโยชนข์องตวัทา่น
เอง* 

 
บรษัิทขอสงวนสทิธิV : 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 ้
เดนิทางเป็นสาํคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงื=อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนั�นจะถอืวา่ลกูคา้
รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ�น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัYวเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ 
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีKไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัYวเครื�องบนิไปแลว้ 
× ไมร่วมคา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาตทิี�ไม่ไดรั้บการยกเวน้ยื�นวซีา่หมูค่ณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิ�ม 5,000 บาท และลกูคา้ 
เป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่เอง ทางบรษัิทฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ชําระในอนิวอย)  
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 
 
เดนิทางขึKนตํ=า 20 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิVในการงดออกเดนิทางและ
เลื�อนการเดนิทางไปในวนัอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ื=อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
� ชาํระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิVในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  
� ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
• หากไมช่าํระตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 
• เมื�อทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชื=อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชื=อสํารองที=น ั=ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื=อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเที=ยวทรปิใด, วนัที=ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิ?ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื=อ-นามสกุล และอื=นๆ เพื=อใชใ้นการจองต ัeว
เครื=องบนิท ัKงส ิKน 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้ หากไม่
มั�นใจโปรดสอบถาม 

เง ื=อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตัYวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี

ที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิVที�จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิV ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 
เง ื=อนไขและขอ้กําหนดอื=นๆ 

1. ทวัรน์ี�สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวร์นี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทั �งหมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิVในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซี่า  และอย่าง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจาก
การที�มนัีกทอ่งเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิVไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�
หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัYวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง
ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิVในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยว
สว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิVไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น 
เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิVในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัYว
เครื�องบนิ คา่ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพืช และเนื�อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื�อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก  
  

 


