
 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS 

12.00 น.     พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร ์M สายการบิน CATHAY PACIFIC  

พบเจา้หนา้ท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.55 น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX654 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

 (ที่มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

18.45 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B”

จากน้ันน าท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า  ซ่ึงเป็นสะพานท่ีถือไดว้่าเป็นสะพานรางคู่  ท่ียาว

ท่ีสุดในโลก 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) น าท่านชม  A Symphony of Lights ความมหศัจรรย์

เร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค า่คืน  การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดร้บัการบนัทึก

ในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคาร

ตึกระฟ้าส าคญัต่างๆท่ีตั้งอยูส่องฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดบั

ไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึง

บรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 

 

 

ที่พกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สอง วิคตอเรียพีค – รีพัลสเ์บย ์- วัดแชกงหมิว – วัดหวังตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงนาธาน  – 

พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุน่มุ่น 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซ าขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ

กุง้, ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (2)  จากน้ันน าท่านขึ้ นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK โดยรถ

บสัจุดชมวิวสูงที่สุดและสวยท่ีสุดของฮ่องกง สมัผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชม

ทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะอย่างชดัเจน ทั้งน้ียงัต่ืนตากบั

ตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ท่ีก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า

, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอ่ืนๆ อันเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพรอ้มทั้งถ่ายภาพอัน

สวยงามน่าประทบัใจ 

 

น าท่านเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ี่ ท่ีขึ้ นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยม 

และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ จากน้ันน าท่านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพ

เจา้แหง่โชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเชื่อกนั

วา่ขา้มหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มข้ึน 3ปี  จากน้ันใหท่้านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือว่าเป็นจุด

รวมรบัพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง  อีกทั้งยงัใหท่้านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุดน้ีได้อีกดว้ย.น าท่าน

ชมรา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท๊อปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภูมิ

ปัญญาพ้ืนบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค 



 
 
 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพ่ือสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ี

เชื่อกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ี

วดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่

อายุกว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพ่ือขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง ไรโ้รคภยั 

ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้

เซียน ซ่ึงจะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรือเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปป้ันสีทองมีเส้ียว

พระจนัทรอ์ยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ชาวจีนตอ้งมาขอพรความรกักนัท่ีน่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้

องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพิธี 

 

 
 



 
 
 

 

น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ  

จากน้ันอิสระใหท่้านเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย  มีรา้น

ขายของทั้งเคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบท่ีเป็นของ

พ้ืนเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่

ชื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทางเชื่อม

ติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้

หมายเหต:ุ กรณีเดินทางช่วง กรกฎาคม – สงิหาคมของทุกปีท่านจะไดเ้ต็มอิ่มกบัเทศกาล

ลดทั้งเกาะ ใหท่้านอิสระเลือกซ้ือสนิคา้ลดราคากว่า   50-90%  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่านดว้ยอาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้าน

ชาวประมง หลี่หยุ่นมุ่น ใหท้่านไดเ้ต็มอิ่มกับเมนู กุง้มงักรอบซีส, เป๋าฮ้ือน่ึงซีอ้ิว, กั้งทอด

กระเทียม, ปูผดัพริกไทยด า, กุง้ลวก, หอยเชลลน่ึ์งกระเทียมและวุน้เสน้, ปลาสดน่ึงซีอ้ิว 

เป็นตน้ 

 

 
ที่พกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 

 

 



 
 
 

 

วนัที่สาม กระเชา้นองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ชอ้ปป้ิง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซ าขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ

กุง้, ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (5) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สถานี Tung Chung เพ่ือขึ้ น 

กระเชา้ลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ไปยงัเกาะลนัเตา เปล่ียนบรรยากาศชมทศันียภาพอนั

งดงามระหวา่งเดินทางจากท่ีสูง อีกทั้งยงัสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนัง่ปรางสมาธิทอง

สมัฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจากกระเชา้ เม่ือลงจากกระเชา้ท่านสามารถนมสัการพระ

ใหญ่ไดท่ี้วดัโป่วหลิน หรอื นิยมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา....องคพ์ระสรา้งจากการเช่ือมแผ่น

สมัฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหันพระพกัตรไ์ปยงัเนิน

เขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้  จากน้ันอิสระใหท่้านไดส้มัผัสกบัหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง 

(Ngong Ping Villege)  ใหท่้านไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้

มากมาย บริเวณหมู่บา้นจ าลองแหง่น้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหว่างความ

เจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั 

(หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ยนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพ่ือน าท่านข้ึนสู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วน

ตา่งกระเชา้ท่านละ 40 เหรยีญฮ่องกง) 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันใหท่้านอิสระ ท่ีหา้งดงั CITYGATE OUTLET ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั กับ 

OUTLET สินคา้แบรนเนมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH ESPRIT POLO RALPH LAUREN หรือ

ว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใตดิ้นจะมี Supermarket 

ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ (อิสระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั) 

.....กรุณาตรงตอ่เวลานดัหมายเพื่อเดินทางสูส่นามบิน..... 

22.25 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน   CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ 

CX709/CX617/CX703 (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 



 
 
 

 

00.15 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

************************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***  คณะยนืยนัการเดินทางท่ี 9 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กมี

เตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มี

เตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

03 – 05 สงิหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

10 – 12 สงิหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,000 

11 – 13 สงิหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,000 

17 – 19 สงิหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

24 – 26 สงิหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

25 – 27 สงิหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

01 – 03 กนัยายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

07 – 09 กนัยายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

08 – 10 กนัยายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

21 – 23 กนัยายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

06 - 08 ตลุาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

12 – 14 ตลุาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,000 

19 – 21 ตลุาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

20 – 22 ตลุาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 



 
 
 

 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลกั 

 หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทัวรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือได้
แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 



 
 
 

 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเ ท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการ

เตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 



 
 
 

 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  



 
 
 

 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ี

ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก  

   


