
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
     

 

 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง 

 
11.00 น.     พรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ EMIRATES  พบเจา้หนา้ททีําการเชค็อนิตัว 
14.00 น.     บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทยีวบนิ EK 384 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
18.05 น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ใหค้ณะทา่นออก Exit B 

จากนันนําทา่นเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนทมีชีว่งกลางยาวทสีดุเป็นอันดับ 2 ของโลก และใน
ปัจจบุันอยูท่อัีนดับท ี7 ของโลก  ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มสีองชนั ชนับนมเีสน้ทางรถวงิจํานวน 6 ชอ่งทาง สว่นชนั
ล่างใชสํ้าหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และชอ่งทางสํารองสําหรับรถยนต ์ในช่วงฤดูมรสุมอกี 4 ช่องทาง เรมิก่อสรา้งในปี ค.ศ. 
1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง 
 

 
 
คํา บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (1) 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... SILKA TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีอง ยอดเขาวคิตรอเรยี พคี – รพีลัสเ์บย ์– วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน – ตลาดเลดมีารเ์ก็ต 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยตมิซําขนึชอืของฮ่องกง อาท ิฮะเกา๋ ขนมจบีกุง้ กว๋ยเตยีวหลอด โจ๊ก เป็น
ตน้ (2)   
จากนันนําท่าน สูจุ่ดชมววิเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสชมจุดววิสวยทสีดุของฮอ่งกง ทุกทา่นจะไดส้ัมผัสบรรยากาศ
บรสิทุธสิดชนื สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ังเกาะอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นววิที
สวยงามจดุนีสามารถมาชมววิเมืองฮ่องกงไดทั้งวันซงึในแต่ละชว่งเวลาก็จะมีววิทสีวยงามแตกต่างกันไป ววิทมีองเห็นก็จะ
เป็นววิของตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮอ่งกง ทกีอ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซ่า, ตกึไชน่าแบงค์
และตกึอนืๆ อนัเป็นทตีงัของธุรกจิ ชนันําของฮอ่งกงพรอ้มทงัถา่ยภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ 
 

 



 

 

 

 

 

 
จากนันนําทา่นนมัสการขอพรสงิศักดสิทิธเิพอืเป็นสริมิงคลทบีรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชอืวา่ ณ บรเิวณหาดรพัีลสเ์บย ์
เป็นจุดทีมีฮวงจุย้ทดีทีสีดุของเกาะฮ่องกง  นําท่านเรมิขอพร   เจา้แม่กวนอมิ  จากนันนําท่านขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอยี  
เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมันคง ทรัพยส์นิเงนิทอง  หรอืถา้ท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรืองลูกจากพระสงัฆจาย 
ได ้ 

 

 
 
จากนันนําท่าน ขา้มสะพานต่ออายุ ซงึเชอืกันวา่ขา้มหนึงครังจะมอีายุเพมิขนึ 3 ปี  หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู่ หรอืขอพร
เรอืงความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้ จากนันขอพรเรอืงการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แมท่บัทมิ จากนัน
ใหท้า่นไดรั้บ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซงึถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลังทดีทีสีดุของฮอ่งกง 

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) พเิศษ! เมนูหา่นยา่ง 

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจ้ดุธปูขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดต้ังจติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแช
กง จากนันใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ 
และเงนิทอง เชอืกันวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง จะชว่ยปัดเป่าสงิชวัรา้ยออกไป และนําพาสงิดีๆ เขา้มา 

 



 

 

 

 

 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชอืหนึงว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนงึวัดทมีีประวัตศิาสตรอั์นยาวนาน สรา้งมา
ตังแต ่300 ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการทจีะมาปลน้ชาวบา้น เมอืนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ได ้

บอกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้หีนา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดได ้
จากไปและไม่ไดท้ําการปลน้ ชาวบา้นจงึมีความเชอืวา่กังหันลมนันชว่ยขจัดสงิ
ชัวรา้ยทีกําลังจะเขา้มา และนําพาสงิดีๆมาสู่ตน จงึไดส้รา้งวัดแชกงแห่งนีชนึ 
เพอืระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทสีกัการะบชูาเพอืไมใ่หม้สีงิไมไ่ดเ้กดิขนึ 

 
 

นําทา่นเยยีมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ีทขีนึชอืของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทไีดรั้บ
รางวัลอันดับเยียม และใชใ้นการเสรมิดวงเรืองฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของ
กังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครอืงประดับ ไม่วา่จะเป็น จ ี แหวน  กําไล เพือให ้
เป็นเครอืงประดบัตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 
 
นําทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกยีวกับหยก อาท ิกําไลหยก  หรอืสัตวนํ์าโชคอยา่งปีเสยีะ  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอื
เป็นของฝาก หรอืเป็นของทรีะลกึ หรอืนําโชคแดต่ัวทา่นเอง 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันีวา่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี โดยชาวฮอ่งกง
สว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนีเพอืขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซงึวัดแหง่นีเป็นทปีระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองค์
อยา่งเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน 
 

 
 

 
วธิกีารอธษิฐานขอคู ่ขนัแรกกทํ็านวิตามแบบในรปู
เลยเอานิวโป้งกดปลายนิวนาง แลว้เอานิวกอ้ย
สอดเขา้ไปในรูของนิวนางทัง 2 ขา้ง ค่อยๆ ทํา 



 

 

 

 

 

ใจเย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ตอ้งตกใจวา่จะทําไดมั้ย เพราะบรเิวณดา้นขา้งจะรูปสาธติวธิกีารอธษิฐานโดย
ละเอยีดอกีครัง 

 
คํา บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เลด ีมารเ์ก็ต Ladies Market เป็นตลาดถนนคนเดนิสไตล ์Night Market ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้
จําพวกกระเป๋า, เครอืงประดับ, ของเลน่, เครอืงสําอาง และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยตา่งๆ 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... SILKA TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีาม อสิระชอ้ปปิงจมิซาจุย่ - ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยตมิซําขนึชอืของฮ่องกง อาท ิฮะเกา๋ ขนมจบีกุง้ กว๋ยเตยีวหลอด โจ๊ก เป็น
ตน้ (5)   
นําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากนนัอสิระใหท้่าน
เต็มอมิกบัการชอ้ปปิงยา่นจมิซาจุ่ยมกัจะตงัตน้กนัทสีถานจีมิซาจุ่ย มรีา้นขายของทงัเครอืงหนงั เครอืงกฬีา 
เครอืงใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทเีป็นของพนืเมอืงฮอ่งกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายม ี
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชอื OCEAN TERMINAL ซงึประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู ่และมี
ทางเชือมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได  ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายให้ท่านได้เลือกซือ ไม่ว่าจะเป็น COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย หรอืจะเลอืก
นังรถไฟใตด้นิของฮอ่งกงไปชอ้ปปิงในย่านอนื  แนะนําท ียา่นมงกก๊ โดยยา่นนีเป็นแหล่งรวมรองเทา้กฬีาและผา้ใบทุกแบ
รนด ์ไมว่า่จะเป็นแบรนดท์เีป็นทนียิมอยา่ง Adidas, Nike, Reebok, Puma และ New Balance ไปจนถงึรองเทา้แบรนดต์า่งๆ  
หรอืจะเลอืกชอ้ปปิงทรีา้น Sasa  หรอื Bonjour ทกีระจายอยู่ในฮอ่งกง ภายในรา้นจะมีสนิคา้มากมาย  เครอืงสําอาง 
นําหอม ครมีทาผวิ ยาทาเล็บ ลปิสตกิ โฟมลา้งหนา้ ทดีดัขนตา กระดาษซบัมนั และของเสรมิความงามอกีหลาย
อยา่ง  

 
 
***อสิระอาหารมอืเทยีงและเย็นตามอธัยาศยัเพอืความสะดวกในการเลอืกซอืสนิคา้*** 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
21.30 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ EMIRATES AIRLINE เทยีวบนิท ีEK 385 
23.45 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

**************************************** 
** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการ 
ออกตัวเนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทกุทา่นทใีชบ้รกิาร ***  คณะยนืยันการเดนิทางท ี9 ทา่นมหัีวหนา้ทัวร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดยีว
เพมิ 

02 – 04 สงิหาคม 2562 10,999 10,999 5,000 

03 – 05 สงิหาคม 2562 9,999 9,999 5,000 

08 – 10 สงิหาคม 2562 9,999 9,999 5,000 

09 – 11 สงิหาคม 2562 10,999 10,999 5,000 

10 – 12 สงิหาคม 2562 11,999 11,999 5,000 

15 – 17 สงิหาคม 2562 9,999 9,999 5,000 

16 – 18 สงิหาคม 2562 10,999 10,999 5,000 

17 – 19 สงิหาคม 2562 9,999 9,999 5,000 

23 – 25 สงิหาคม 2562 10,999 10,999 5,000 

24 – 26 สงิหาคม 2562 9,999 9,999 5,000 

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 10,999 10,999 5,000 

31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 9,999 9,999 5,000 

05 – 07 กนัยายน 2562 9,999 9,999 5,000 

06 – 08 กนัยายน 2562 10,999 10,999 5,000 

07 – 09 กนัยายน 2562 9,999 9,999 5,000 

13 – 15 กนัยายน 2562 10,999 10,999 5,000 

14 – 16 กนัยายน 2562 9,999 9,999 5,000 

20 – 22 กนัยายน 2562 10,999 10,999 5,000 

21 – 23 กนัยายน 2562 10,999 10,999 5,000 

27 – 29 กนัยายน 2562 10,999 10,999 5,000 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เพอืโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล 
คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ ีซงึจําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคา
ทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยู่
กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกแหง่ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 

 โรงแรมทพัีกทอีาจะมกีารสลับปรับเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลัก 



 

 

 

 

 

 หมายเหต ุทฮีอ่งกงมีชา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลูกทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซอืไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่
ตอ้งซอื โดยไมม่กีารบังคับลกุทัวรท์ังสนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทต่อทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจน

ซไีม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณอั์กษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 

ทังหมดทังนี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีชําระแลว้เนืองในการเตรียมการจัดการนําเทียวใหแ้ก่
นักทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพีักฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงันบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 



 

 

 

 

 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน
การปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุกชนิ

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน 

2. สงิของทมีีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน 

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพชื และเนือสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนือสัตว ์ไสก้รอก
ฯ เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่นี หากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทสีงูมาก   


