
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Period ADL 0-18 ปี Size Airlines 

28 กุมภาพันธ์ 2562 6,996 6,996 20 HX 
2 มีนาคม 2562 7,997 7,997 20 HX 



 

 

 
ฮ่องกง  ไหว้พระ  9  วัด   

เสริมสิริมงคลให้ตัวเองและครอบครัว นมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ชื่อดัง 

ขอพรเจ้าพอ่แชกงหมิว(วัดกังหัน) ... วัดกวนอู ... วังดอกบัว ... วัดปักไท่ ... วัดทินเฮา  

เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ... เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ... วัดหวังต้าเซียน ... เจ้าแม่ดอกไม้ทอง 

อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ … ย่านดัง ถนนนาธาน 

เดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์  (HX) 

หมายเหตุ : ราคานี้ส าหรับคนไทยเท่านั้น / ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – วัดหลินฟ้า(วังดอกบัว) – วัดปักไท ่– วัดกวนอู – เจ้า

แม่ดอกไม้ทอง – เจ้าแม่ทับทิม – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) – เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน – ช้อปปิ้ง

ถนนนาธาน – สนามบินฮ่องกง                             

ตีหนึ่ง คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกช้ันท่ี 4 ประตูทางเข้าท่ี 5-6 เคาน์เตอร์ K สายการบิน

ฮ่องกงแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก   

04.00 น. เดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี HX780 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

08.10 น. ถึงสนามบิน เช็กลัปก๊อก ฮ่องกง น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ออกทางออก B เพื่อพบไกด์ท้องถิ่น   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า(ต่ิมซ า) สไตล์ฮ่องกง  

★ น าท่านสู่ หาดทรายรีพลัสเบย์ (REPULSE BAY) หาดทรายรูปจันทร์เส้ียวแห่งนี้

สวยทีสุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปป้ันของ

เจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งท าหน้าท่ีปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่

ชายหาดให้ท่าน นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริ

มงคลข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเช่ือกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น  3 ปี อิสระขอพร

ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

★ น าท่านเดินทางสู่ วัดหลินฟ้า(Lin Fa)หรือวังดอกบัว วัดจีนต้ังอยู่บริเวณหว่าน

จ๋าย คอสเวย์เบย์ วัดนี้สร้างขึ้นในปี 1863 ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมท่ี

ศักดิ์สิทธิ์ มีโคมไฟดอกบัวนับร้อยโคมท่ีเราสามารถมองเห็นได้ในวิหารเปรียบเสมือน



 

 

ความเจริญรุ่งเรืองของผู้ท่ีมานมัสการเจ้าแม่กวนอิม เคยมีประวัติเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมเคยมาปรากฏกายภายในบริเวณ

วัด ชาวบ้านจึงสร้างวิหารท่ีมีลักษณะคล้ายดอกบัวขึ้น นอกจากนี้ภายในวัดเรายังได้เห็นประติมากรรม จิตรกรรมท่ี

สวยงามโดยเฉพาะหลังคาและส่วนบนของผนังจะได้เห็นมังกรและนกฟินิกซ์และยังมีอีกหลากหลายให้ท่านได้ชม 

อิสระให้ท่านได้ขอพรตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

 ★ น าท่านเข้าสู่ วัดปักไท่ (Pak Tai Temple) วัดเต๋าโบราณย่านหว่านไจ๋ มีเทพไม้แกะสลักองค์โตท่ีต้ังตระหง่านอยู่

ด้านหน้าและมีพระจีนซิ่มทงจ๋ี พระองค์เล็กๆ ท่ีถือใบพัดด้านซ้าย ท่ีว่ากันว่าสามารถเปล่ียนใจให้คนท่ีไม่รักเรา กลับมา

รักเราได้ วัดนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการเฉลิมฉลองต่างๆอีกด้วย  

★ น าท่านสู่ วัดกวนอู ซัมสุ่ยโปว นิยมมากราบไหว้วัดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นต ารวจกับผู้ท่ี

ท าธุรกิจสีเทา ขอพรกับเทพเจ้ากวนอูในเรื่องธุรกิจและบริวาร ใครท าธุรกิจก็จะขอให้

ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ 

★ น าท่านขอพร เจ้าแม่ดอกไม้ทองหรือก้ าฟ้าเหลิงเหลิง องค์เจ้าแม่ท่ีคอยช่วยเหลือ

ในเรื่องของครอบครัว ขอลูก ขอความรัก ขอในด้านครอบครัว ความสงบสุข อิสระขอ

พรตามอัธยาศัย  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

★ น าท่านสู่  วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินเฮา เยา มา เต(Tin Hau Yau Ma Tei) วัดเก่าแก่

และส าคัญอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง สมัยก่อน ฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงซึ่งเคารพนับถือเจ้าแม่ทับทิมว่าเป็นเทพี

แห่งทะเล ท่ีฮ่องกงจะมีวัดเจ้าแม่ทับทิมอยู่มากมาย ผู้คนส่วนใหญ่จะมาสักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิมในเรื่องของการ

เดินทางให้ปลอดภัย วัดจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจีน สร้างขึ้นต้ังแต่ปีค.ศ. 1876 อิสระท่านขอพรตามอัธยาศัย   

น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่ีขึ้นช่ือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ีได้รับรางวัล

อันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย 

★ น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ขอพรเพื่อเป็นศิริ

มงคล วัดหวังต้าเซียนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่านเทพเจ้าหว่องซ้อเผ่ง เป็น
นักพรตมีความรู้ทางด้านการแพทย์และได้ช่วยคนอย่างมากมายท าให้คนเหล่านี้ยก
ย่องในตัวท่านและได้ต้ังศาลเพื่อสักการะ ให้ท่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มี
ความเขื่อเรื่องสุขภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ต้องมีท่ีทุกคนต้องเจ็บป่วยก็เลยมีคนมา
ขอด้านสุขภาพอย่างมากมายท่ีนี่ อีกส่ิงหนึ่งท่ีผู้คนศรัทธาและนิยมท าเมื่อมาถึงวัด
หวังต้าเซียนได้แก่ การเส่ียงเซียมซีในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมี
ความเช่ือถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นย าเป็นอย่างยิ่ง 



 

 

★ น าท่านขอพร วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน วัดนี้ต้ังอยู่ท่ีต าบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่

ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นช่ือลือชาในเรื่องความศักด์ิสิทธิ์ในด้านของโชค

ลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ประจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลาย

ของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบ

ท่ีช่ือว่าขุนพล แช้ ก๊ง ท่ีได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดขึน้แทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ช่ือว่าเป็นนักรบท่ี

ได้ช่ือว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ช่ือ

ว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการ

ต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกส านักงานใหญ่ของ

ธนาคารท่ีมีช่ือว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกท่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นท่ีมาของจ้ี

กังหันน าโชคท่ีมีช่ือเสียงของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกงท่ีไม่ว่าทัวร์ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้า

มงคลช้ินนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิต 

★ น าท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจ้า

แม่กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความ

เมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมท่ี Hung Hom หรือ 'Hung 

Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างต้ังแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กท่ีไม่ได้

สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมท่ีชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคน

มาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครท่ีชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอกว่าท่ีนี่แม่นมากท่ีพิเศษกว่า

นั้น นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั่งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย อิสระ

ท่านขอพรตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

น าท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากท่ัวทุกมุมโลก เลือกซื้อ

สินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ (อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) จากนั้นสมควรแก่เวลานัด

หมาย  น าท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์ฉุกเฉินท่ี

อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรท่ีคับค่ัง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้น

เครื่องกลับตามวันและเวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทัวร์. 

 

 



 

 

วันที่สอง ฮ่องกง - กรุงเทพฯ  

02.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี HX767  (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

04.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ................................ 

 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง* 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นท่ีไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงินจากนั้นจะถือว่า

ลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ไม่รวมค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติท่ีไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้า 
เป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้) 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, (ช าระในอินวอย)  



 

 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 
เดินทางขึ้นต่ า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้

คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออก
เดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

• ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัว

เคร่ืองบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า หาก
ไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และ
กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ
รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ท้ังส้ิน 

 
 



 

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระ
เงินมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง 
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 
 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุก

ช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก 
ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ี
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก
ฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราท่ีสูงมาก  

 
 



 

 

 
 
 


