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รหัสโปรแกรม : 12752 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

 

 
 

Period ADL 0-18 ปี Size Airlines 

25 พฤษภาคม 2562 HX780/HX767 7,997 7,997 20 HX 

01 มถิุนายน 2562 HX762/HX767 7,997 7,997 20 HX 

22 มถิุนายน 2562 HX780/HX767 7,997 7,997 20 HX 

29 มถิุนายน 2562 HX780/HX767 7,997 7,997 20 HX 
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ฮอ่งกง  ไหวพ้ระ  9  วดั   
เสรมิสริมิงคลใหต้วัเองและครอบครวั นมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธ ิช์ ือ่ดงั 

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

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

อสิระชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจ … ยา่นดงั ถนนนาธาน 

เดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์ (HX) 

หมายเหต ุ: ราคานีส้ าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ / ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ฮอ่งกง – เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย ์– วดัหลนิฟ้า(วงัดอกบวั) – วดัปักไท ่– วดั

กวนอู – เจา้แมด่อกไมท้อง – เจา้แมท่บัทมิ – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ(วดักงัหนั) – เจา้แม่

กวนอมิยมืเงนิ – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – สนามบนิฮอ่งกง                             

00.00/01.00 คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่5-6 เคานเ์ตอร ์K สายการ

บนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

 
03.35/04.40น.เดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX762/HX780 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 

08.05/08.50น.ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ออกทางออก B เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้(ติม่ซ า) สไตลฮ์อ่งกง  

★ น าทา่นสู ่หาดทรายรพีลัสเบย ์(REPULSE BAY) หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแห่งนี้

สวยทสีดุแหง่หนึง่และยงัใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูปั้น

ของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมงโดด

เดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาดใหท้่าน นมัสการขอพรจากเจา้

แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคลขา้มสะพานต่ออายุซ ึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายุ

เพิม่ขึน้ 3 ปี อสิระขอพรตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

★ น าท่านเดนิทางสู ่วัดหลนิฟ้า(Lin Fa)หรอืวังดอกบัว วัดจนีตัง้อยูบ่รเิวณหว่าน

จ๋าย คอสเวยเ์บย์ วัดนี้สรา้งขึน้ในปี 1863 ภายในประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิที่

ศักดิ์ส ิทธิ์ มีโคมไฟดอกบัวนับรอ้ยโคมที่เราสามารถมองเห็นไดใ้นวิหาร

เปรยีบเสมอืนความเจรญิรุง่เรอืงของผูท้ีม่านมสัการเจา้แมก่วนอมิ เคยมปีระวัตเิล่า
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ว่าเจา้แม่กวนอมิเคยมาปรากฏกายภายในบริเวณวัด ชาวบา้นจึงสรา้งวิหารที่มีลักษณะคลา้ยดอกบัวขึน้ 

นอกจากนีภ้ายในวัดเรายงัไดเ้ห็นประตมิากรรม จติรกรรมทีส่วยงามโดยเฉพาะหลังคาและสว่นบนของผนังจะได ้

เห็นมงักรและนกฟินกิซแ์ละยงัมอีกีหลากหลายใหท้า่นไดช้ม อสิระใหท้า่นไดข้อพรตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัด

หมาย 

 ★ น าท่านเขา้สู่ วัดปักไท่ (Pak Tai Temple) วัดเต๋าโบราณย่านหว่านไจ๋ มเีทพไมแ้กะสลักองค์โตที่ตัง้

ตระหงา่นอยูด่า้นหนา้และมพีระจนีซิม่ทงจี ๋พระองคเ์ล็กๆ ทีถ่อืใบพัดดา้นซา้ย ทีว่า่กนัวา่สามารถเปลีย่นใจใหค้น

ทีไ่มรั่กเรา กลับมารักเราได ้วัดนีย้งัเป็นศนูยก์ลางของการเฉลมิฉลองตา่งๆอกีดว้ย  

★ น าทา่นสู ่วัดกวนอ ูซมัสุย่โปว นยิมมากราบไหวว้ัดนีส้ว่นใหญจ่ะเป็นต ารวจกบัผู ้

ทีท่ าธรุกจิสเีทา ขอพรกับเทพเจา้กวนอใูนเรือ่งธุรกจิและบรวิาร ใครท าธุรกจิก็จะ

ขอใหฝ่้าฟันอปุสรรคไปได ้

★ น าท่านขอพร เจา้แม่ดอกไมท้องหรือก ้าฟ้าเหลิงเหลิง องค์เจา้แม่ที่คอย

ชว่ยเหลือในเรือ่งของครอบครัว ขอลูก ขอความรัก ขอในดา้นครอบครัว ความ

สงบสขุ อสิระขอพรตามอธัยาศัย  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

★ น าท่านสู ่ วัดเจา้แม่ทับทมิ ทนิเฮา เยา มา เต(Tin Hau Yau Ma Tei) วัด

เก่าแก่และส าคัญอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง สมัยก่อน ฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บา้น

ชาวประมงซึง่เคารพนับถอืเจา้แมท่ับทมิวา่เป็นเทพแีห่งทะเล ทีฮ่อ่งกงจะมวีัดเจา้

แม่ทับทมิอยู่มากมาย ผูค้นสว่นใหญ่จะมาสักการะบูชาเจา้แม่ทับทมิในเรือ่งของ

การเดนิทางใหป้ลอดภัย วัดจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจนี สรา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ. 1876 อสิระท่านขอพรตาม

อธัยาศัย   น าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม และ

ใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

★ น าทา่นเดนิทางสู ่วัดหวังตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ขอพรเพือ่เป็นศริิ

มงคล วัดหวังตา้เซยีนเป็นวัดเกา่แกอ่ายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็น
นักพรตมคีวามรูท้างดา้นการแพทย์และไดช้ว่ยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหล่านี้
ยกย่องในตัวท่านและไดต้ัง้ศาลเพื่อสักการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซนิ คนใน
สมยันีม้คีวามเขือ่เรือ่งสขุภาพวา่เมือ่ทา่นรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมทีีทุ่กคนตอ้งเจ็บป่วย
ก็เลยมคีนมาขอดา้นสุขภาพอย่างมากมายทีน่ี่ อกีสิง่หนึง่ทีผู่ค้นศรัทธาและนยิมท าเมือ่มาถงึวัดหวังตา้เซยีน

ไดแ้ก ่การเสีย่งเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมกีระบอกเซยีมซมีากถงึ 50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวาม
เชือ่ถอืศรัทธาวา่เซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแมน่ย าเป็นอยา่งยิง่ 
★ น าท่านขอพร วัดแชกงหมวิหรอืวัดกังหัน วัดนี้ตัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็น

ชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเก่าแกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่าน

มาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภ

ทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พอ่แชก้ง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ า

วัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารก่อ

จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก้อ่เกดิบรุุษชาตนัิกรบทีช่ ือ่ว่าขนุพล แช ้ก๊ง ทีไ่ดย้กทัพไป

ปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบที่ไดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร 

เพราะไมว่่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไร ้

พา่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็น

อย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกับจ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่ของ

ธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่า

ของจีก้ังหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮอ่งกงทีไ่มว่่าทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่

เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ 

★ น าท่านไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัด

เจา้แม่กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิัตว์

แห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แมก่วนอมิที ่Hung Hom 

หรอื 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แต่ปี 

ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่ม่ไดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจา้แม่

กวนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพรกนัแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกว่า

ทีน่ี่แมน่มากทีพ่เิศษกว่านัน้ นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอั่งเปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย อสิระ

ทา่นขอพรตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนด์

เนมจากทั่วทุกมุมโลก เลือกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่จุใจ (อสิระ
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อาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) จากนัน้สมควรแกเ่วลานัดหมาย  น าท่านเดนิทางเขา้สูส่นามบนิเพือ่

เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ  

02.00 น. เดนิทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบนิฮ่องกงแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่HX767  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 

04.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ................................ 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ไมร่วมคา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่ม่ไดรั้บการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลกูคา้ 

เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษัิทฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ช าระในอนิวอย)  

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
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เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ

เลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

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

มั่นใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี

ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด

รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิท
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ

มัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  
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