
 
 
 
 
 

 

พเีรยีดเดนิทาง ไฟลลบ์นิ 
ราคา
ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว อาย ุ2-18 ปี จ านวน 

02-04 ธนัวาคม 60  
CX616 / 1640-1025 
 CX703 / 1645-1850  

15,551 5,000.- +2,000.- 20 

08-10 ธนัวาคม 60 
CX700 / 0825-1210 

CX709 / 2200-2355  
15,551 5,000.- +2,000.- 20 

ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์3 วนั 2 คนื 
ทอ่งดนิแดนมหศัจรรย ์“ดสินยีแ์ลนด”์ เต็มอิม่จใุจ เต็มวนั 

ขอพรเจา้แมก่วนอมิ / วดัแชกงหมวิ / วดัหวงัตา้เซยีน 

ชอ้ปป้ิงจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นม ยา่นนาธาน  

เดนิทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX) พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

 

 ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น 
 
 



วนัแรก สวุรรณภมู-ิฮอ่งกง-ชอ้ปป้ิงซติตีเ้กท เอา๊เลท(Option: กระเชา้นองปิง360) 

  -Symphony of light                                          

 

04.00 คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่6 เคาน์เตอร ์M 
สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

06.40 ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง เทีย่วบนิที ่CX 616  

10.25 ถงึสนามบนิฮ่องกง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ออกทางออก B เพือ่พบไกด์

ทอ้งถิน่   
น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่Citygate ซึง่จะเป็น Outlet ทัง้หา้ง มแีบรนดด์ัง มากมาย เชน่ Nike , Adidas , 
Puma , Levi's , Esprit , Giordano และอืน่ๆอกีมากมาย ของทีน่ีร่าคาจะลดอยูป่ระมาณ 30% หรอื
บางรุน่ลดถงึ 70% เลยทเีดยีว ซึง่ราคาจะถกูกวา่ปกตอิยา่งแน่นอน 

เกาะลนัเตา ซึง่ถือไดว้่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง น าคณะขึน้สู่

ดา้นบนโดยกระเชา้นองปิง360 องศาใหท้่านไดส้ักการะพระใหญ่เกาะลนัเตา ซึง่เป็น

พระพทุธรปูทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ใหญท่ีส่ดุในโลกองคพ์ระท าขิน้จากการเชือ่มแผน่ทองสมัฤทธิก์วา่ 

200 แผ่นเขา้ดว้ยกันหันพระพักตรไ์ปทางดา้นทะเลจนีใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และ

โขดหนิเบือ้งลา่ง ใหท้่านชมความงดงามตามอัธยาศัย(หากทัศนวสิยัไมเ่อือ้อ านวย เชน่ ฝนตกหนัก 
มลีมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้รกิาร เราจะน าท่านขึน้สกัการะพระใหญโ่ดยรถโคช้แทน ทัง้นี้เพือ่ความ

ปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ)  
 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ (เมนพูเิศษ บะหมีฮ่อ่งกง) 

 น าท่านชม โชวแ์สงสเีสยีงทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก The Symphony of 

Light ทีใ่ชนั้กแสดงเป็นตกึระฟ้าทัง้จากฝ่ังเกาลนูและฝ่ังฮอ่งกง 

 จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สนิคา้ตลาดกลางแจง้ที่มชี ือ่เสยีงที่สุดแห่งหนึ่ง

ของฮ่องกง เลดีส้ ์มารเ์ก็ต เป็นจุดหมายที่ตอ้งไปเยือนส าหรับคนรัก

แฟชั่นทีโ่ปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋า, เครื่องประดับ, ของเล่น, 

เครื่องส าอาง และของแต่งบา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยต่างๆ ที่ตัง้กระจุกรวมตัวกันจนเกดิเป็นตลาดที่มี

บรรยากาศสนุกสนานนี ้ตัง้อยูบ่นถนนตงุชอย ในมงกก๊ เปิดตัง้แตเ่ทีย่งวันไปจนถงึเทีย่งคนื 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั L Hotel Island South  หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง – สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซ า) 

  น าท่านเดนิทางสู ่ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์ (Hongkong Disney Land) ท่าน

จะไดพ้บกบัเครือ่งเลน่อนัทนัสมยัและสนุกทีส่ดุหนึง่ในเอเชยีซึง่แบง่ออกเป็น 

4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกัน อันไดแ้ก ่MAINSTREET USA ท่านจะไดพ้บกับ

รา้นคา้ขายของที่ระลกึ ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาดมากมาย  ส่วนต่อมาคือ 

TOMORROWLAND ท่านจะไดส้นุกกับเครือ่งเล่นอันทันสมัยสไตล ์“โลก

อนาคต”   และสดุสนุกกับเมอืงเทพนยิาย FANTASYLAND ท่านจะไดพ้บ

กบัโชวอ์นัยิง่ใหญต่ระการตากบัตัวการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท ์

เจา้หญงินทิรา ซนิเดอเรลา มกิกี&้มนินี่ หมพีูและพอ้งเพือ่น และเหล่าบรรดาตัวการต์ูนอันเป็นทีใ่ฝ่ฝันของทุก

คน     ตามตอ่ดว้ย ADVENTURELAND ดนิแดนแหง่การผจญภยัอนัน่าตืน่เตน้ ทา่นจะไดล้อ่งเรอืในป่าอนัน่า

สนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภยัไปกบัสตัวป่์าอนัน่าตืน่เตน้นานาชนดิ TARZAN’S TREEHOUSE 

เพลดิเพลนิกับบา้นตน้ไมข้อง ทารซ์าน   เดนิต่อไปยัง IT’S A SMALL 

WORLD ล่องเรอืชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาต ิซึง่แบง่เป็นโซนของแต่

ละชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมกีารเคลือ่นไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL 

WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาต ิ

และอยา่ลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวมชดุประจ าชาตขิองไทย  Toy Story Land    

โซนนีจ้ะเป็นโซนทีใ่หญท่ีส่ดุใน Hongkong Disney Land โดยเหลา่ของเล่น

จากภาพยนตรแ์อนเิมชัน่ชือ่ดัง Toy Story   เพลดิเพลนิกับของเล่นมากมาย 

หรือ พึง่เปิดไดใ้หม่ไม่นานมานี้ เครื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สุดในแดนตะวันตก! ที่ กรซิลีย์ กัลซ ์GRIZZLY 



GULCH  ใหท้่านได ้สัมผัสเครื่องเล่นอันหวาดเสยีว ที่ไม่เป็นลองกับ SPACE MOUNTAIN  คือ BIG 

GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรอื บิก๊ กรซิลยี ์เมาทเ์ทน รนัอะเวย ์  ใหม ่

ล่าสดุ  สตาร ์วอรส์ มาแลว้ สัมผัสประสบการณ์การต่อสู“้สตาร ์วอรส์ ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์เทคโอเวอร์” นับตัง้แต่

กลางเดอืนมถิุนายนเป็นตน้มา! พรอ้มพบตัวละคร ในภาพยนตร ์และเดนิทางสู่ฐานลับของขบวนการต่อตา้น

จักรวรรด ิซึง่คณุจะไดพ้บกบัฮโีรท่ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของมหากาพยส์ตาร ์วอรส์ 

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

เครือ่งเลน่ตามอธัยาศัย (*อสิระอาหารเทีย่ง,เย็น เพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับเครือ่งเล่นไดอ้ยา่งเต็มที)่ ชมไฮ

ไลท ์ของทกุค ่าคนื แขกผูม้เีกรยีตทิกุทา่น รว่มเนรมติประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยบิระยับดุจเพชรน ้างาม 

และ ในชว่งสง่ทา้ยของแตล่ะคนื ชมดอกไมไ้ฟ กระจายตามจังหวะเสยีงเพลง  อนัสวยงามตระการตา เชญิทา่น

อสิระตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั L Hotel Island South  หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม วคิตอเรยีพอยท ์– หาดรพีลสัเบย ์– วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี–่ ชอ้ปป้ิง

นาธาน – ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกง ชมววิ VICTORIA POINT หนึง่ในแหล่ง

ท่องเทีย่วยอดนยิม เป็นจุดชมววิทีคุ่ณจะตอ้งทึง่กับความสวยงาม 

อา่ววคิตอเรยีทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก และตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้สงู

ตัดกบัแนวเขาเขยีวขจอีนัแสนสวยงาม เชญิถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

 น าท่านสู ่ หาดทรายรพีลสัเบย ์ REPULSE BAY หาดทรายรูป

จันทรเ์สีย้วแหง่นีส้วยทสีดุแหง่หนึง่ และยงัใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท า

ภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทนิ

โห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลาง

สวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจาก เจา้แม่

กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่อ

อายซุ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี  

 น าท่านเดินทางสู่ วดัหวงัตา้เซียน ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล วัด

หวังตา้เซยีนเป็นวัดเก่าแกอ่ายุกว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง 

เป็นนักพรตมคีวามรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอยา่งมากมาย

ท าใหค้นเหลา่นีย้กยอ่งในตัวทา่นและไดต้ัง้ศาลเพือ่สกัการะ ใหท้า่น

เป็นเทพว่องไทซนิ คนในสมัยนี้มคีวามเขือ่เรือ่งสุขภาพว่าเมือ่ท่าน

รวยแคไ่หน ก็ตอ้งมทีีท่กุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมคีนมาขอดา้นสขุภาพอยา่งมากมายทีน่ี ่อกีสิง่หนึง่ทีผู่ค้นศรัทธา

และนยิมท าเมือ่มาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก ่การเสีย่งเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมกีระบอกเซยีมซี

มากถงึ 50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวามเชือ่ถอืศรัทธาวา่เซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแมน่ย าเป็นอยา่งยิง่   

 น าทา่นขอพร วดัแชกง หมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค วัดนี้ตัง้อยูท่ี่

ต าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่อง

ฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้

ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิ

ทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธ์

ประจ าวัด ต านานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิ

กลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได ้

ก่อเกดิบุรุษชาตนัิกรบทีช่ ือ่ว่าขุนพล แช ้ ก๊ง ที่ไดย้กทัพไป

ปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร 

เพราะไมว่่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไร ้

พา่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็น

อยา่งสูง ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านักงานใหญ่ของ

ธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่า

ของจีก้ังหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮอ่งกงทีไ่มว่่าทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่

เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ น าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้

ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

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


 จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมชีือ่เสยีงที ่ยา่นจมิซาจุ่ย ซึง่

ถอืไดว้่าเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าของฮอ่งกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิLouis Vuitton, 

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

เป็นตน้ ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.25 น.    ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่CX 709 

00.15 น.    ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกัจงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

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

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ช าระทีส่นามบนิกอ่น

เดนิทาง) 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง

ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไป
ในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

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

สทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 



โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจ

โปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่
จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  

แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ 
เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 
วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้

ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ
ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสาย

การบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

-กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้  
-สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้  
-เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการ

ป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  
 


