
 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS 

12.00 น.     พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC  

พบเจ้าหน้าที่ท าการเช็คอินต๋ัว 

14.55 น.     บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX654 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  

 (ที่มีจอส่วนตัวทุกท่ีนั่ง) 

18.45 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B”

จากนั้นน าท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า  ซึ่งเป็นสะพานที่ถือได้ว่าเป็นสะพานรางคู่  ที่ยาว

ที่สุดในโลก 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (1) น าท่านชม  A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์

เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่่าคืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึก

ในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพ้ืนที่อาคาร

ตึกระฟ้าส าคัญต่างๆที่ต้ังอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับ

ไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึง

บรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง 

 

ที่พัก  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน 

 

วันที่สอง วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปป้ิงนาธาน  – 

พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยต่ิมซ าขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ

กุ้ง, ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น (2)  จากนั้นน าท่านขึ้นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK โดยรถ

บัสจุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชม

ทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังต่ืนตากับ



 

 
 
 

 

ตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ท่ีก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า

, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ต้ังของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอัน

สวยงามน่าประทับใจ 

 

น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ที่ข้ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม 

และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย จากนั้นน าท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพ

เจ้าแหง่โชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกัน

ว่าข้ามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3ปี  จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุด

รวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง  อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย.น าท่าน

ชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิ

ปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพ่ือสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่

เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ น าแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่

วัดน้ีในวันข้ึนปีใหม่ 



 

 
 
 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่

อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพ่ือขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย 

ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้า

เซียน ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยว

พระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้า

องค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี 

 

 

 

น าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ  

จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะต้ังต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย  มีร้าน

ขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของ

พ้ืนเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่

ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อม

ติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ้

หมายเหตุ: กรณีเดินทางช่วง กรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปีท่านจะได้เต็มอิ่มกับเทศกาล

ลดทั้งเกาะ ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือสินค้าลดราคากว่า   50-90%  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่านด้วยอาหารทะเลสดๆ ณ หมู่ บ้าน

ชาวประมง หลี่หยุ่นมุ่น ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับเมนู กุ้งมังกรอบซีส, เป๋าฮื้อนึ่งซีอิ้ว, ก้ังทอด

กระเทียม, ปูผัดพริกไทยด่า, กุ้งลวก, หอยเชลล์นึ่งกระเทียมและวุ้นเส้น, ปลาสดนึ่งซีอิ้ว 

เป็นต้น 

 

 
ที่พัก  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปป้ิง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยต่ิมซ าขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ

กุ้ง, ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น (5) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานี Tung Chung เพ่ือขึ้น 

กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอัน

งดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทอง

สัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระ

ใหญ่ได้ที่วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา....องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่น

สัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนิน



 

 
 
 

 

เขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต้   จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง 

(Ngong Ping Villege)  ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ง

มากมาย บริเวณหมู่บ้านจ าลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความ

เจริญและวัฒนธรรมด้ังเดิมไว้ได้อย่างลงตัว 

(หมายเหตุ : กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ่ารุง  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อน่าท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน และจะท่าการคืนเงินค่าส่วน

ต่างกระเช้าท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง) 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นให้ท่านอิสระ ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ 

OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH ESPRIT POLO RALPH LAUREN หรือ

ว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี  Supermarket 

ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ (อิสระอาหารกลางวันและค่่าตามอัธยาศัย) 

.....กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน..... 

22.25 น.    บิ น ลั ด ฟ้ า ก ลั บ สู่  ก รุ ง เท พ ฯ   โด ย ส า ย ก า ร บิ น   CATHAY PACIFIC เที่ ย ว บิ น ที่ 

CX709/CX617/CX703 (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนท่าการจอง) 

00.15 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***  คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหัวหน้าทัวร์ 

 



 

 
 
 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ 

เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มี

เตียง 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

06 – 08 กรกฎาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลับ CX617 (21.35-23.30) 15,900 15,900 14,900 5,000 

13 – 15 กรกฎาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 15,900 15,900 14,900 5,000 

14 – 16 กรกฎาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 15,900 15,900 14,900 5,000 

20 – 22 กรกฎาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

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

03 – 05 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

10 – 12 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

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

11 – 13 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

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

17 – 19 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

24 – 26 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

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

25 – 27 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

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

01 – 03 กันยายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

07 – 09 กันยายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

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

08 – 10 กันยายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

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

21 – 23 กันยายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

06 - 08 ตุลาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

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

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

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

19 – 21 ตุลาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 17,900 17,900 16,900 5,000 

20 – 22 ตุลาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

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



 

 
 
 

 

 

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็นหลัก 

 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้
แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 6,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองที่น่ัง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท



 

 
 
 

 

อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  ทางบริษัทไม่รับยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้า

ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว  

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการ

เตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและข้อก่าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิ เสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง



 

 
 
 

 

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ท้ังนี้บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพ่ิมขึ้นของ

นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 

1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน  



 

 
 
 

 

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก 

ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่

ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก  

   


