
 

 

 

 

 

เทีย่วฮอ่งกง..นอนฮอ่งกง 3 วนั 2 คนื 

นมสัการพระใหญโ่ป่วหลนิ+น ัง่กระเชา้นองปิง 360 

ขอพรเจา้แมก่วนอมิชือ่ดงั ณ หาดรพีลสัเบย ์/ วดัแชกงหมวิ / วดัหวงัตา้เซยีน  

ชอ้ปป้ิงจใุจถนนนาธาน / ยา่นเลดีม้ารเ์ก็ต / ซติ ีเ้กทเอาทเ์ลต 

เดนิทางโดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรไ์ลน ์ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

 

ปล.ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/  

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  
 
 

 

ไฟลทข์าไป CX616 BKK  HKG 06.40-10.25 / CX700 BKK  HKG 08.15-12.10 

 

ไฟลทข์ากลบั CX703 HKG  BKK 19.50-21.45 / CX617 HKG  BKK 21.35-23.30 /  

  CX709 HKG  BKK 22.25-00.15  

 



วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – น ัง่กระเชา้นองปิง+พระใหญโ่ป่วหลนิ – ชอ้ปป้ิงซติ ีเ้กทเอาทเ์ลท  

03.30/05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่6 เคานเ์ตอร ์M 

 สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรไ์ลน ์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

06.40/08.15 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกง  โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่CX616/CX700  

10.25/12.15 น. ถงึสนามบนิฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้รับสมัภาระเรยีบรอ้ย พบไกดท์อ้งถิน่ 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่เกาะลนัเตา ซึง่ถอืไดว้่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วอันมเีอกลักษณ์ระดับโลกของ

ฮ่องกง น าคณะขึน้สู่ดา้นบนโดย กระเชา้นองปิง360 องศาใหท้่านไดส้ักการะ พระใหญเ่กาะ

ลนัเตา ซึง่เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิก์ลางแจง้ใหญ่ที่สุดในโลกองคพ์ระท าขิน้จากการเชือ่ม

แผ่นทองสัมฤทธิก์ว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกันหันพระพักตรไ์ปทางดา้นทะเลจนีใตแ้ละมองอยา่งสงบ

ลงมายังหุบเขา และโขดหนิเบื้องล่าง ใหท้่านชมความงดงามตามอัธยาศัย (หากทัศนวสิัยไม่

เอือ้อ านวย เชน่ ฝนตกหนัก มลีมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้รกิาร เราจะน าท่านขึน้สักการะพระใหญ่

โดยรถโคช้แทน ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ) จากนัน้อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงที ่

Citygate ซึง่จะเป็น Outlet ทัง้หา้ง มแีบรนดด์ัง มากมาย เชน่ Nike , Adidas , Puma , Levi's , 

Esprit , Giordano และอืน่ๆอกีมากมาย ของที่นี่ราคาจะลดอยู่ประมาณ 30% หรือบางรุ่นลดถงึ 

70% เลยทเีดยีว ซึง่ราคาจะถกูกวา่ปกตอิยา่งแน่นอน 

ค า่                   รบัประทานอาหารค า่ (บะหมีฮ่อ่งกง) 

   น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชงกงหมวิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– รา้นหยก – หาดรพีลสัเบย ์–เลดีม้ารเ์กต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซ า) 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน ขอพรเพือ่เป็นศริมิงคล วัดหวังตา้เซยีนเป็นวัดเกา่แกอ่ายกุว่ารอ้ยปี ท่าน

เทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็นนักพรตมคีวามรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอยา่งมากมายท าใหค้นเหล่านีย้ก

ย่องในตัวท่านและไดต้ัง้ศาลเพือ่สักการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซนิ คนในสมัยนี้มคีวามเขือ่เรือ่งสขุภาพว่า

เมือ่ท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมทีีทุ่กคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมคีนมาขอดา้นสขุภาพอยา่งมากมายทีน่ี่ อกีสิง่หนึง่ที่

ผูค้นศรัทธาและนยิมท าเมือ่มาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก่ การเสีย่งเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมี

กระบอกเซยีมซมีากถงึ 50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวามเชือ่ถอืศรัทธาว่าเซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแมน่ย าเป็น

อยา่งยิง่   น าท่านขอพร วดัแชกง หมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค วัดนี้ตัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืง

ของฮ่องกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาใน

เรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่

ศักดิส์ทิธ์ประจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ แผ่นดนิจีนเกดิกลียุคมีการก่อจลาจลแข็ง

เมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก้อ่เกดิบรุุษชาตนัิกรบทีช่ ือ่ว่าขนุพล แช ้ก๊ง ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปราม

ความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะ

ยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะไดรั้บชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน 

ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสงู 

ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกับจ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ี

ชือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหัน

น าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกงทีไ่ม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้

สนิคา้มงคลชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ น าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของ

ฮ่องกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้    น าท่านเขา้ชม รา้น

หยก ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากหยกตามอธัยาศัย 

 



เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นสู ่หาดทรายรพีลสัเบย ์REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่นีส้วยทสีดุแหง่หนึง่ และยงัใช ้

เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิ  และเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ที่

ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจาก 

เจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุซ ึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมี

อายเุพิม่ขึน้ 3 ปี  จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง เลดี ้มาร์

เก็ต เป็นจุดหมายทีต่อ้งไปเยอืนส าหรับคนรักแฟชัน่ทีโ่ปรดปรานการตอ่รองราคากระเป๋า, เครือ่งประดับ, ของ

เล่น, เครือ่งส าอาง และของแต่งบา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยตา่งๆ ทีต่ัง้กระจุกรวมตัวกนัจนเกดิเป็นตลาดทีม่ี

บรรยากาศสนุกสนานนี้ ตัง้อยูบ่นถนนตุงชอย ในมงก๊ก เปิดตัง้แต่เทีย่งวันไปจนถงึเทีย่งคนื อสิระชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศัย  

เย็น อสิระอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนการชอ้ปป้ิงของทา่น จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานเต็มวนั – สนามบนิฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซ า) 

 เชญิทา่น อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้อนัมชีือ่เสยีงที ่ยา่นจมิซาจุย่ ซึง่ถอืได ้

ว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าของฮ่องกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลายชนิด อาท ิLouis Vuitton, Gucci, 

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

ตน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจตามอธัยาศัย  

• แหลง่ชอ้ปป้ิง ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุมมุโลก เลอืก

ซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จใุจ  

• แหลง่ชอ้ปป้ิง โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าทีม่หีเ้ลอืกชมและชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น 

อาท ิESPRIT , EMPORIO ARMANI , GIORGIO ARMANI , DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนู 

TOY’S US   (อสิระอาหารกลางวนัและเย็นเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น)  

 จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรทีค่บัค ัง่,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีวัแทนบรษิทั(มคัคุเทศก,์

หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษิทัขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหาก

ลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลบัตามวนัและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทวัร.์  

19.50/21.35/22.25 น. เดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ  

 ทีC่X703/CX617/CX709 

21.45/23.30/00.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ................. 

***หมายเหต ุโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ 

ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง* เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเทีย่วบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า มิเช่นน้ัน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนื่องจากสภาวะอากาศ
,การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี
ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
สภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมืองหรือสาเหตุอืน่ที่ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและ
ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรณุาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทัวรห์รอืช าระเงนิจากนัน้
จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 



พเีรียดเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดีย่ว 
เดก็ 

2 – 18ปี 
จ านวน 

2 – 4 มิถุนายน 61  
(CX700 – CX709) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

9 – 11  มิถุนายน 61  
(CX616 – CX617) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

16 – 18  มิถุนายน 61  
(CX616 – CX617) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

22 - 24 มิถุนายน 61  
(CX700 – CX703) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

23 – 25  มิถุนายน 61  
(CX616 – CX617) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 61  
(CX700 – CX703) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 61  
(CX616 – CX617) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

6 – 8 กรกฎาคม 61  
(CX700 – CX703) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

7 – 9 กรกฎาคม 61  
(CX616 – CX617) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

13 – 15 กรกฎาคม 61 
(CX700 – CX703) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

14 – 16 กรกฎาคม 61  
(CX616 – CX617) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

20 – 22 กรกฎาคม 61 
(CX700 – CX703) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

21 – 23 กรกฎาคม 61 
(CX616 – CX617) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

27 – 29 กรกฎาคม 61 
(CX700 – CX703) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

28 – 30 กรกฎาคม 61 
(CX616– CX617) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

03 – 05 สิงหาคม 61 (CX700 – CX703) 11,911 +5,500 +5,500 20 



04 – 06 สิงหาคม 61  
(CX616– CX617) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

17 – 19  สิงหาคม 61 
 (CX700 – CX703) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

24  – 26  สิงหาคม 61  
(CX700 – CX703) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

25  – 27 สิงหาคม 61  
(CX616– CX617) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

31 สิงหาคม – 02 กนัยายน 61 
 (CX 700- CX 703) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

01 – 03 กนัยายน 61   
(CX616– CX617) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

08 – 10 กนัยายน 61 
  (CX616– CX617) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

15 – 17 กนัยายน 61 
 (CX616– CX617) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

21 – 23 กนัยายน  61  
(CX700 – CX709) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

22 – 24 กนัยายน  61  
 (CX616– CX617) 

11,911 +5,500 +5,500 20 

 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมค่าวซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละ

ลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ช าระที่

สนามบนิกอ่นเดนิทาง) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 



เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิาร

เพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 
• นักท่องเทีย่วต้องช าระเงินเต็มจ านวนภายใน 1 วนันับจากวนัทีจ่อง โดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั )  
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ  
เลขทีบ่ัญชี    175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านเหลือไม่ต ่า
กวา่ 6 เดือน 

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

• หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่  
• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มเีง่ือนไข 
• เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้

ท้ังหมดนีแ้ล้ว 
• ส่งรายช่ือส ารองที่น่ัง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(PASSPORT) มาให้ ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกดิจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ เพือ่ใช้ในการจองต๋ัว
เคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ  PASSPORT : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ 
หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุ
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

• ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

• ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วัน

ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 



• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว

สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

• อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ 

คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

• มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกนั

ทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจ

ไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่

ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์

ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 


