
พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว เด็ก 0-18 ปี 
สายการบิน 

จำนวน 

16-18 สิงหาคม 62 9,999 3,500 +3500 WE 20 
17-19 สิงหาคม 62 9,999 3,500 +3500 WE 20 

  ฮ่องกง  ดิสนีย์แลนด์  เซนิเจิน้  3 วัน 2 คืน 

ไหว้พระวัดดังของฮ่องกง ... วัดแชกงหมิว , วัดกวนอ ู... เซินเจิน้ 

สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ ชมขบวนพาเหรด “ดิสนีย์แลนด์” 

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ นั่งสบายๆ พร้อมเสรฟิอาหารบนเครื่อง 

NIDN193596



 

 

ไฟลท์ขาไป   WE630  BKK-HKG   09.10 12.55 / ไฟลทข์ากลับ   WE631  HKG-BKK   14.10 15.50 

ปล.ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าแบบหมู่คณะ1,650 บาท,ค่าทปิไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป  

วันแรก         สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินฮ่องกง – ฮ่องกง – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ – เมืองเซินเจิ้น  

06.30 น. ค ณ ะ พ ร้ อ ม กั น  ณ  ส น าม บิ น สุ ว ร รณ ภู มิ  ชั้ น  4  อ าค าร ผู้ โด ย ส ารข าอ อ ก  ป ระ ตู  3 เค าน์ เต อ ร์  

E   สายการบินไทยสไมล์แอร์เวย ์(WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก   

09.10 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ WE630 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

12.55 น. ถึงสนามบิน เช็กลัปก๊อก  เกาะฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  ออกทางออก B เพื่อพบไกด์ท้องถิ่น   

นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  (Hongkong Disney Land) ท่านจะได้

พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชียซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซน

ใหญ่ๆ  ด้วยกัน อันได้แก่ MAINSTREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขาย

ข อ งที่ ร ะ ลึ ก  ตุ๊ ก ต าแ ล ะข น ม  ลู ก ก ว าด ม าก ม าย   ส่ ว น ต่ อ ม าคื อ 

TOMORROWLAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นอันทันสมัยสไตล์ “โลก

อนาคต”   และสุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย FANTASYLAND ท่านจะได้พบกับ

โชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตากับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้า

หญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้&มินนี่ หมีพูและพ้องเพื่อน และเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคนตามต่อ

ด้วย ADVENTURELAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น ท่านจะได้ล่องเรือในป่าอันน่าสนุก JUNGLE RIVER 

CRUISE ผจญภัยไปกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกับบ้านต้นไม้ของ 

ทาร์ซาน   เดินต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่

ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่

เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย  Toy Story Land    โซนนี้

จะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดใน Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดัง Toy Story   

เพลิดเพลินกับของเล่นมากมาย หรือ พึ่งเปิดได้ใหม่ไม่นานมานี้ เครื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สุดในแดนตะวันตก! ที่ กริซ

ลีย์ กัลซ์ GRIZZLY GULCH  ให้ท่านได้ สัมผัสเครื่องเล่นอันหวาดเสียว ที่ไม่เป็นลองกับ SPACE MOUNTAIN  คือ 

BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรือ บิ๊ก กริซลีย์ เมาท์เทน รันอะเวย์   ใหม่ ล่าสุด  สตาร์ 

วอร์ส มาแล้ว สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้“สตาร์ วอร์ส ทูมอร์โรว์แลนด์ เทคโอเวอร์” นับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน



 

 

เป็นต้นมา! พร้อมพบตัวละคร ในภาพยนตร์ และเดินทางสู่ฐานลับของขบวนการต่อต้านจักรวรรดิ ซึ่งคุณจะได้พบ

กับฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่ สุดของมหากาพย์สตาร์ วอร์ส   https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-

tomorrowland-takeover/ ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นตามอัธยาศัย (อิสระอาหารกลางวัน,เย็น เพื่อให้ท่าน

เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นได้อย่างเต็มที่) ชมไฮไลท์ ของทุกค่ำคืน แขกผู้มีเกรียติทุกท่าน ร่วมเนรมิตประกายพราว

แพรวให้ประสาทระยิบระยับดุจเพชรน้ำงาม และ ในช่วงส่งท้ายของแต่ละคืน ชมดอกไม้ไฟ กระจายตามจังหวะ

เสียงเพลง  อันสวยงามตระการตา *ปล.ท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนค่าบัตรเข้าสวนสนุกทุกกรณ ี เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

นำท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร)   

 นำคณะเขา้สู่ที่พัก JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สอง เซินเจิ้น – วัดกวนอู – เมืองจำลองฮอลแลนด์ – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน – ช้อปปิ้งหลอหวู ่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

★ นำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple วัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนนิยมขอพรในเรื่อง

หน้าที่การงาน สักการะขอพรองค์เทพเจ้ากวนอู เทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความ

จงรักภักดีและความกล้าหาญ เชิญท่านขอพรกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและ

ครอบครัวตามอัธยาศัย 

นำคณะเข้าชม เมืองจำลองฮอลแลนด์ ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่าน

ได้ชมดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิป

จำลองประจำชาติฮอลแลนด์  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัว

หิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำ

ร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจาก

การตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส นำท่านสู่ ร้านยางพารา  ให้

ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก 

หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง 

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/
https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/


 

 

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งจุใจกันที่ ห้างหลอหวู่เซ็นเตอร์ หรือที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเรียกกันว่า “มาบุญครองเซิน

เจิ้น”อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของใช้ของฝากสินค้าแบรนด์ดัง C-O-P-Y  มากมายหลายยี่ห้อซึ่งราคาสินค้า

ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเจรจา 

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

 นำคณะเขา้สู่ที่พัก JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม เซินเจิ้น – ฮ่องกง – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดิน

ทางเข้าสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ แวะเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับ

งานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย 

 ★ นำท่านขอพร วัดแชกง หมิว หรือ วัดกังหันนำโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่ง

ถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่าน

มาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อ

แช้ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการ

ก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไป

ปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่า

จะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้

พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย  ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์

ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึก

ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการ

ท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริ

มงคลให้กับชีวิต จากนั้นนำท่านเดินทางสูส่นามบิน 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่

อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)

เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับ

ตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.  

14.10 น.     ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ WE631 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

15.50 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ................................  



 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนทำการจองทัวร์หรือชำระเงิน จากนั้นจะถือว่า

ลูกค้ารับทราบตามข้อกำหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการ

บิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

 

ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างประเทศและจะสำรองตั๋วเครื่องบินหรือ

พาหนะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะเปน็ค่าใช้จ่ายที่

นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองพาหนะ 

 

ตั๋วสายการบนิไม่สามารถระบุที่นัง่ ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน 

การจัดที่นั่งบนเครือ่งบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต่จะทำการ REQUEST ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสารและการยกเลิกการเดินทาง 

ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน 

 

 

 

 

 

หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทัวร์ข้างต้น 

จากเจ้าหน้าทีแ่รงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในประเทศ,ต่างประเทศ  



 

 

ทางผู้จัดและทางสายการบนิจะไม่สามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่

ประเทศนั้นๆ ผู้โดยสายต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีทีน่ั่งว่างหรือตามวันเกิดทางของตั๋วเครื่องบนิทั้งนี้แล้วแต่

ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนและสายการบิน ทางผุ้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

 
หมายเหตุ : โปรดแจ้งในวันจองทัวร์ ชาวต่างชาติ เรียกเก็บเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติและลูกค้าเป็น
ผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์ไม่สามารถแทรกแซงได้) 
 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าวีซ่าแบบหมู่คณะ 1,650 บาท/ท่าน 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ  2,000 บาท/ท่าน/ทริป (ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน: 

 ชำระเต็มจำนวน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  



 

 

 ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ชำระตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

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

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ว

เครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า 
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน 

ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่

ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว 

ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจา

คืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ

การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง 
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ชำระเงินมัดจำ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง 
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น

ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ 
เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ 

4.  จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


