
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 11629 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

สกัการะองคแ์ชกง ณ วดักงัหนั สะเดาะเคราะห ์/ ขอเรือ่งสขุภาพ ณ วดัหวงัตา้เซยีน  

สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ “สวนสนุกดสินยีแ์ลนด”์ ฟรชีอ้ปป้ิงเต็มอ ิม่จใุจ..ถนนนาธาน  

เดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกง เอก๊เพรส แอรเ์วย ์(UO) 

ปล.ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

* หมายเหต ุ: ราคาทวัรไ์มร่วมน า้หนกักระเป๋า รายละเอยีดตามดา้นทา้ยรายการ * 

 

 

 

 

 

 

PERIOD ADULT SINGLE 0-18 SIZE 
16-18 พฤษภาคม 62 (พฤ-ส) 7,997 5,500 +3,500 20 
17-19 พฤษภาคม 62 (ส-อา) 8,998 5,500 +3,500 20 

30 พ.ค. - 01 ม.ิย. 62 (พฤ-ส) 7,997 5,500 +3,500 20 
31 พ.ค. - 02 ม.ิย. 62 (ศ-อา) 8,998 5,500 +3,500 20 
06-08 มิถุนายน 62 (พฤ-ส) 7,997 5,500 +3,500 20 
07-09 มิถุนายน 62 (ศ-อา) 8,998 5,500 +3,500 20 
13-15 มิถุนายน 62 (พฤ-ส) 7,997 5,500 +3,500 20 
14-16 มิถุนายน 62 (ศ-อา) 8,998 5,500 +3,500 20 
27-29 มิถุนายน 62 (พฤ-ส) 7,997 5,500 +3,500 20 
28-30 มิถุนายน 62 (ศ-อา) 8,998 5,500 +3,500 20 

04-06 กรกฎาคม 62 (พฤ-ส) 7,997 5,500 +3,500 20 
05-07 กรกฎาคม 62 (ศ-อา) 8,998 5,500 +3,500 20 
11-13 กรกฎาคม 62 (พฤ-ส) 7,997 5,500 +3,500 20 
12-14 กรกฎาคม 62 (พฤ-ส) 8,998 5,500 +3,500 20 

“กรุณาสอบถามที่นั่งทุกครั้งก่อนจอง” 



วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเช็กลปักอ๊ก(ฮอ่งกง)  

17.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที.่...... เคานเ์ตอร ์........

สายการบนิฮอ่งกงเอก๊เพรสแอรเ์วย ์(UO) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

19.55 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกง  โดยสายการบนิฮอ่งกงเอก๊เพรสแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่UO703 

00.10 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกงหลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ออกทางออก B เพือ่พบ

ไกดท์อ้งถิน่ 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์– ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซ า) 

น าท่านเดนิทางสู ่ ฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์ (Hongkong Disney 

Land) ท่านจะไดพ้บกับเครือ่งเล่นอันทันสมัยและสนุกทีส่ดุหนึง่

ในเอเชียซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกัน อันไดแ้ก ่

MAINSTREET USA ท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ 

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 ท่านจะไดส้นุกกับเครื่องเล่นอันทันสมัย

สไตล์ “โลกอนาคต”   และสุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย 

FANTASYLAND ทา่นจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิง่ใหญต่ระการตากับตัว

การต์นูทีท่า่นชืน่ชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท ์เจา้หญงินทิรา ซนิเดอ

เรลา มกิกี&้มนินี่ หมพีูและพอ้งเพือ่น และเหล่าบรรดาตัวการต์ูน

อันเ ป็นที่ใ ฝ่ ฝันของทุกคนตามต่อดว้ย ADVENTURELAND 

ดนิแดนแหง่การผจญภัยอันน่าตืน่เตน้ ท่านจะไดล้่องเรอืในป่าอัน

น่าสนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตวป่์าอันน่า

ตืน่เตน้นานาชนดิ TARZAN’S TREEHOUSE เพลดิเพลนิกับบา้น

ตน้ไมข้อง ทารซ์าน   เดนิต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD 

ลอ่งเรอืชมเหลา่บรรดาตุ๊กตา นานา ชาต ิซึง่แบง่เป็นโซนของแต่

ละชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมกีารเคลือ่นไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A 

SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็น

http://bit.ly/2NMk5YE


เอกลักษณ์ของแตล่ะชาต ิและอยา่ลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวมชดุประจ าชาตขิองไทย  Toy Story Land    โซน

นี้จะเป็นโซนทีใ่หญ่ทีส่ดุใน Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตรแ์อนเิมชัน่ชือ่ดัง Toy 

Story   เพลดิเพลนิกับของเล่นมากมาย หรอื พึง่เปิดไดใ้หมไ่มน่านมานี้ เครือ่งเล่นทีห่วาดเสยีวทีส่ดุในแดน

ตะวันตก! ที ่กรซิลยี ์กลัซ ์GRIZZLY GULCH  ใหท้า่นได ้สมัผัสเครือ่ง

เล่นอันหวาดเสยีว ทีไ่มเ่ป็นลองกับ SPACE MOUNTAIN  คอื BIG 

GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรอื บิก๊ กรซิลยี ์

เมาท์เทน รันอะเวย์   ใหม่ ล่าสุด  สตาร์ วอร์ส มาแลว้ สัมผัส

ประสบการณ์การต่อสู“้สตาร์ วอร์ส ทูมอร์โรว์แลนด์ เทคโอเวอร์” 

นับตัง้แต่กลางเดือนมถิุนายนเป็นตน้มา! พรอ้มพบตัวละคร ใน

ภาพยนตร ์และเดนิทางสู่ฐานลับของขบวนการต่อตา้นจักรวรรด ิซึง่

คุณจะไดพ้บกับฮีโร่ที่ย ิ่ง ใหญ่ที่สุดของมหากาพย์สตาร์ วอร์ส  

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

tomorrowland-takeover/ ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ตามอธัยาศัย 

(อสิระอาหารกลางวัน,เย็น เพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับเครือ่งเล่นไดอ้ยา่ง

เต็มที่) ชมไฮไลท์ ของทุกค ่าคืน แขกผูม้ีเกรียติทุกท่าน ร่วมเนรมติ

ประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยบิระยับดุจเพชรน ้างาม และ ในชว่งสง่

ทา้ยของแต่ละคืน ชมดอกไมไ้ฟ กระจายตามจังหวะเสยีงเพลง  อัน

สวยงามตระการตา *ปล.ทา่นใดไมป่ระสงคจ์ะเขา้สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่

บตัรเขา้สวนสนุกทกุกรณี  เชญิทา่นอสิระตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  

จากนัน้น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยถนนนาธาน  ยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้อนัมชีือ่เสยีงที ่ยา่นจมิซาจุย่ ซึง่ถอืได ้

ว่าเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าของฮอ่งกงและของโลกกับสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิLouis Vuitton, Gucci, 

Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani, Feragamo, Bally, G2000 เป็น

ตน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ฮอ่งกง – หาดทรายรพีลสัเบย ์– โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัหวงัตา้เซยีน – รา้นหยก – วดัแชกงหมวิ – 

สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซ า) 

น าทา่นสู ่หาดทรายรพีลัสเบย ์REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทสีดุแห่งหนึง่และยังใชเ้ป็น

ฉากในการถา่ยท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แมก่วนอมิและ

เจา้แม่ทินโห่วซึง่ท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเด่นอยู่

ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาดใหท้า่นนมสัการขอพรจากเจา้

แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคลขา้มสะพานต่ออายุ

ซ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี     น าเยีย่มชม โรงงานจวิ

เวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่มและ

ใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ วัดหวังตา้เซยีน ขอพรเพื่อเป็นศริมิงคล วัดหวังตา้

เซยีนเป็นวัดเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี ทา่นเทพเจา้หวอ่งซอ้เผง่ เป็นนักพรตมคีวามรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ย

คนอยา่งมากมายท าใหค้นเหล่านี้ยกยอ่งในตัวท่านและไดต้ัง้ศาลเพือ่สักการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซนิ คน

ในสมัยนี้มคีวามเขือ่เรื่องสุขภาพว่าเมือ่ท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมทีี่ทุกคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมคีนมาขอดา้น

สขุภาพอยา่งมากมายทีน่ี ่อกีสิง่หนึง่ทีผู่ค้นศรัทธาและนยิมท าเมือ่มาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก ่การเสีย่งเซยีมซี

ในวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมกีระบอกเซยีมซมีากถงึ 50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวามเชือ่ถอืศรัทธาว่าเซยีมซี

วัดหวังตา้เซยีนมคีวามแมน่ย าเป็นอยา่งยิง่  น าทา่นเขา้ชม รา้นหยก ใหท้า่นไดช้มและเลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจาก

หยกตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านขอพร วัดแชกงหมวิหรอืวัดกังหันน าโชค วัดนี้ตัง้อยู่ทีต่ าบลซา่

ถิน่ซ ึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกงเป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งขึน้เมือ่ 

400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศ์ชงิขึน้ชือ่ลือชาในเรื่องความ

ศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทองโดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชก้๊ง

และดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัดต านานเล่าว่าในชว่งปลายของ

ราชวงศช์งิแผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ

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


และเหตุการณ์นี้ไดก้่อเกดิบรุุษชาตนัิกรบทีช่ ือ่ว่าขุนพลแชก้๊งทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้

แทบทุกสารทศิและท่านเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่ว่าไมเ่คยแพใ้ครเพราะไมว่่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่

ไหนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอและดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กันดาบไรพ้่ายของท่านคนจนี

ถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสงูธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของ

ฮอ่งกงถงึกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึใบมดีซึง่เป็นตกึทีถ่อื

เป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีวและวดัแชกงยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหนัน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการ

ท่องเทีย่วฮ่องกงทีไ่ม่ว่าทัวรไ์หนทีม่าฮ่องกงเป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้เพือ่เสรมิสรา้งบารมี

และศริมิงคลใหก้บัชวีติ   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หวัหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวนัและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทวัร.์  

18.20 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิฮอ่งกงเอก๊เพรสแอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่UO702 

20.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................ 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

หมายเหต:ุ โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละ
ลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่น า้หนกักระเป๋าขึน้อยู่กบัความตอ้งการของลค.สามารถเลอืกซือ้น า้หนกัตามความตอ้งการ มกี าหนดดงันี ้
ส าหรบั 20 กโิล 1,300 บาท/เทีย่ว/คน , 25 กโิล 1,700 บาท/เทีย่ว/คน , 30 กโิล 1,800 บาท/เทีย่ว/คน  เพือ่
ความสะดวก กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วนัท าการจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง 1 สปัดาห ์ กรณีเดนิทางมากกวา่ 1 ทา่น 
สามารถแชรน์ า้หนกักระเป๋ากบับคุคลทีส่อง,สามได ้โดยไมจ่ ากดัจ านวนของกระเป๋า 



× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิวนัแรก กบัเจา้หนา้ทีส่ง่ทวัร)์ 

×คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่าง
บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ

มัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  


