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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
เด็ก 0-
18 ปี 

สายการ

บนิ 
จ านวน 

11-13 มนีาคม 62  9,999 5,500 3,500 WE 20 

12-14 มนีาคม 62  9,999 5,500 3,500 WE 20 

14-16 มนีาคม 62  10,901 5,500 3,500 WE 20 

15-17 มนีาคม 62  11,911 5,500 3,500 WE 20 

17-19 มนีาคม 62  11,911 5,500 3,500 WE 20 

18-20 มนีาคม 62  9,999 5,500 3,500 WE 20 

19-21 มนีาคม 62  9,999 5,500 3,500 WE 20 

20-22 มนีาคม 62  9,999 5,500 3,500 WE 20 

22-24 มนีาคม 62  11,911 5,500 3,500 WE 20 

23-25 มนีาคม 62  11,911 5,500 3,500 WE 20 



24-26 มนีาคม 62  10,901 5,500 3,500 WE 20 

25-27 มนีาคม 62  9,999 5,500 3,500 WE 20 

26-28 มนีาคม 62  9,999 5,500 3,500 WE 20 

27-29 มนีาคม 62  9,999 5,500 3,500 WE 20 

29-31 มนีาคม 62  11,911 5,500 3,500 WE 20 

30มนีาคม-1เมษายน 62  11,911 5,500 3,500 WE 20 

31มนีาคม-2เมษายน 62  10,901 5,500 3,500 WE 20 

1-3 เมษายน 62  9,999 5,500 3,500 WE 20 

2-4 เมษายน 62  9,999 5,500 3,500 WE 20 

3-5 เมษายน 62  9,999 5,500 3,500 WE 20 
 
 

HONG KONG  DISNEYLAND  3 DAYS 

ไหวพ้ระวดัดงัของฮอ่งกง ... วดัแชกงหมวิ,วดัเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ 

สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ ตืน่เตน้เรา้ใจ ชมขบวนพาเหรด “ดสินยีแ์ลนด”์ 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจบนถนนยอดฮติ “ถนนนาธาน”  

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์น ัง่สบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

    

ราคานีไ้มร่วม คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  
 

วนัแรก         สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ฮอ่งกง – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – The Avenue of Stars – The Symphony 

of Light 

07.00 น. คณ ะพ ร อ้ มกั น  ณ  สน าม บิน สุ ว ร รณ ภู มิ  ชั ้น  4  อาค ารผู ้โด ย ส ารข าออก  ป ระตู  3 เค าน์ เต อ ร ์

E   สายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์(WE) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

  
                                                          บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

                                                            คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.05 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินไทยสไมลแ์อร์เวย์ เที่ยวบินที ่

WE630 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

13.50 น. ถึงสนามบิน เช็กลัปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้  ออกทางออก B เพื่อพบไกด์

ทอ้งถิน่   

น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั ถนนนาธาน ย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมี

http://bit.ly/2NMk5YE


ชือ่เสยีงที่ ย่านจมิซาจุ่ย ซึง่ถือไดว้า่เป็น แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าของฮ่องกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลาย

ชนดิ อาท ิLouis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  

Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้ ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจตาม

อธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย  

น าท่านชม อะเวนิว ออฟ สตาร ์(The Avenue Of Stars) สรา้งไวเ้พื่อ

เป็นเกียรตใิหก้ับบรรดาบุคคลส าคัญที่มีส่วนช่วยใหฮ้่องกงไดร้ับการ

ขนานนามว่าเป็น "ฮอลลวีูด้แห่งตะวันออก" ปรับโฉมใหม่ดว้ยฝีมือของ

เจมส์ คอร์เนอร์ ภูมิสถาปนิกชื่อดัง ร่วมกับดีไซน์เนอร์ทอ้งถิ่นและ

ต่างชาต ิชมรอยประทับมือกว่ารอ้ยอันของเหล่าดาราที่มีชือ่เสยีงที่จะ

พาคุณออกเดนิทางสู่ "ถนนสายดารา" โดยรูปปั้นสมาคมรางวัลภาพยนตรฮ์่องกงและรูปปั้นดาราตา่ง ๆ จะถูก

ประดบัตกแตง่ดว้ยเอฟเฟคทส์ายน ้าที่ไหลรนิ มีแสงไฟสอ่งเคลา้คลอเบา ๆ สอดรับกบัหลกัปรัชญาของบรู๊ซ ล ี 

เรื่อง "การเป็นดั่งสายน ้า" ใหท้่านไดเ้ดนิชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ  พรอ้มชมความมหัศจรรย์การแสดง

มัลตมิเีดยี The Symphony Of Light สดุยอดตระการตาทีไ่ดร้ับการบันทกึ ในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง,สี

และเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตกึส าคัญต่าง ๆที่ตัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าว

วคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่าน้ี จะประดับประดาดว้ยแสงไฟ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของ

ฮอ่งกง 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง – สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร (แบบติม๋ซ า) 

น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  (Hongkong Disney Land) 

ท่านจะไดพ้บกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชยีซึง่

แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกัน อันไดแ้ก่ MAINSTREET USA 

ท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้ขายของที่ระลึก ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาด

มากมาย  ส่วนต่อมาคอื TOMORROWLAND ท่านจะไดส้นุกกับเครื่อง

เล่นอันทันสมัยสไตล ์“โลกอนาคต”   และสุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย 

FANTASYLAND ท่านจะไดพ้บกับโชวอ์ันยิ่งใหญ่ตระการตากับตัว

การต์ูนที่ท่านชืน่ชอบ อาทเิช่น สโนวไ์วท ์เจา้หญงินิทรา ซนิเดอเรลา 

มกิกี้&มินน่ี หมีพูและพอ้งเพื่อน และเหล่าบรรดาตัวการต์ูนอันเป็นที่

ใฝ่ฝันของทุกคนตามต่อดว้ย ADVENTURELAND ดินแดนแห่งการ

ผจญภัยอันน่าตื่นเตน้ ท่านจะไดล้่องเรือในป่าอันน่าสนุก JUNGLE 

RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตว์ป่ าอัน น่าตื่นเต น้นานาชนิด 

TARZAN’S TREEHOUSE เพลดิเพลนิกับบา้นตน้ไมข้อง ทาร์ซาน   เดนิต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD 

ลอ่งเรือชมเหลา่บรรดาตุก๊ตา นานา ชาต ิซึง่แบ่งเป็นโซนของแต่ละชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมีการเคลือ่นไหวไป

ตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครื่องดนตรทีี่เป็นเอกลักษณข์องแตล่ะชาต ิและ

อย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาตขิองไทย  Toy Story Land    โซนน้ีจะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดใน 

Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตรแ์อนิเมชั่นชือ่ดัง Toy Story   เพลดิเพลนิกับของ

เล่นมากมาย หรือ พึ่งเปิดไดใ้หม่ไม่นานมาน้ี เครื่องเล่นที่หวาดเสยีวที่สุดในแดนตะวนัตก! ที่ กรซิลีย ์กัลซ ์

GRIZZLY GULCH  ใหท้่านได ้สมัผัสเครื่องเลน่อนัหวาดเสยีว ที่ไม่เป็นลองกบั SPACE MOUNTAIN  คอื BIG 

GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรือ บิก๊ กรซิลยี ์เมาทเ์ทน รันอะเวย ์  ใหม่ ล่าสดุ  สตาร ์

วอรส์ มาแลว้ สัมผัสประสบการณ์การต่อสู“้สตาร ์วอรส์ ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์เทคโอเวอร์” นับตัง้แต่กลางเดอืน

มถิุนายนเป็นตน้มา! พรอ้มพบตัวละคร ในภาพยนตร ์และเดนิทางสูฐ่านลบัของขบวนการต่อตา้นจักรวรรด ิซึง่

คุ ณ จ ะ ไ ด ้ พ บ กั บ ฮี โ ร่ ที่ ยิ่ ง ใ ห ญ่ ที่ 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

เครือ่งเลน่ตามอธัยาศยั (อสิระอาหารกลางวนั,เย็น เพือ่ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัเครือ่งเล่นไดอ้ย่างเต็มที)่ ชมไฮ

ไลท ์ของทุกค า่คนื แขกผูม้เีกรยีตทิุกท่าน ร่วมเนรมติประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยบิระยับดจุเพชรน ้างาม 

และ ในช่วงส่งทา้ยของแต่ละคนื ชมดอกไมไ้ฟ กระจายตามจังหวะเสยีงเพลง  อันสวยงามตระการตา *ปล.

ท่านใดไม่ประสงคจ์ะเขา้สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่บัตรเขา้สวนสนุกทุกกรณี  

เชญิท่านอสิระตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย น าท่านสูท่ีพ่ัก 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

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


วนัทีส่าม ฮอ่งกง – วดัเจา้แม่กวนอมิยมืเงนิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิ

สุวรรณภมู ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร (แบบติม๋ซ า) 

★ น าท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอมิฮอ่งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวดัเจา้แม่กวนอมิที่มชีือ่เสยีงแห่ง

หนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธิสัตวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่

กวนอมิที่ Hung Hom หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1873 ถงึแมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็กทีไ่ม่ไดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวดัเจา้แม่กวนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบ

ทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่น่ีแม่นมากที่พิเศษกว่านั้น 

นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง่เปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย อสิระท่านขอพรตามอธัยาศยั จนถงึ

เวลานัดหมาย   น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจวิเวอรร์ี่ ที่ข ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ไดร้ับรางวัลอันดับ

เยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 ★ น าท่านขอพร วัดแชกง หมิว หรือ วัดกังหันน าโชค วัดน้ีตัง้อยู่ที่ต าบล

ซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกง สรา้งขึน้

เมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรื่องความ

ศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชก้๊ง 

และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของ

ราชวงศช์งิ แผ่นดนิจีนเกดิกลยีุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ทั่วประเทศ และเหตุการณ์น้ีไดก้่อเกดิบุรุษชาติ

นักรบทีช่ือ่วา่ขุนพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ือ่

วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่วา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่วา่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคู่

กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของ

ศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจ าลองดาบของท่าน

ไปก่อสรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ีชือ่วา่ตกึใบมีด ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณข์องเกาะฮ่องกงเลย

ทเีดยีว และวดัแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ีชือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮอ่งกงทีไ่ม่วา่ทัวรไ์หน

ทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้น้ี เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิข ึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์  

15.00 น.     ออกเดนิทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE631 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

16.45 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ................................  
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณอีืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรณุาอา่นรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

 

หมายเหตุ : โปรดแจง้ในวนัจองทัวร ์ชาวต่างชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไม่รวมค่าวซี่าส าหรับต่างชาตแิละ
ลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์ม่สามารถแทรกแซงได)้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรีด คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่
ม่ันใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว  ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื  ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

 

 



เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่าง
บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

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

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เก ิน 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  


