
 
 

 
พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว 

เด็ก  
0-18 ปี 

สายการ
บนิ จํานวน 

1-3 มถิุนายน 62  11,911 5,500 +3,500 WE 20 
2-4 มถิุนายน 62  10,901 5,500 +3,500 WE 20 
3-5 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 
4-6 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 
5-7 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 
6-8 มถิุนายน 62  10,901 5,500 +3,500 WE 20 
7-9 มถิุนายน 62  11,911 5,500 +3,500 WE 20 

8-10 มถิุนายน 62  11,911 5,500 +3,500 WE 20 
9-11 มถิุนายน 62  10,901 5,500 +3,500 WE 20 

10-12 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 
11-13 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 
12-14 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 
13-15 มถิุนายน 62  10,901 5,500 +3,500 WE 20 
14-16 มถิุนายน 62  11,911 5,500 +3,500 WE 20 
15-17 มถิุนายน 62  11,911 5,500 +3,500 WE 20 



 
 

16-18 มถิุนายน 62  10,901 5,500 +3,500 WE 20 
17-19 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 
18-20 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 
19-21 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 
20-22 มถิุนายน 62  10,901 5,500 +3,500 WE 20 
21-23 มถิุนายน 62  11,911 5,500 +3,500 WE 20 
22-24 มถิุนายน 62  11,911 5,500 +3,500 WE 20 
23-25 มถิุนายน 62  10,901 5,500 +3,500 WE 20 
24-26 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 
25-27 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 
26-28 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 
27-29 มถิุนายน 62  10,901 5,500 +3,500 WE 20 
28-30 มถิุนายน 62  11,911 5,500 +3,500 WE 20 

 
 
 
 

HONG KONG  DISNEYLAND  3 DAYS 
ไหวพ้ระวดัดงัของฮอ่งกง ... วดัแชกงหมวิ,วดัเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ 

สนุกสนานกบัเครอืงเลน่ ตนืเตน้เรา้ใจ ชมขบวนพาเหรด “ดสินยีแ์ลนด”์ 

ชอ้ปปิงแบรนดเ์นมจใุจบนถนนยอดฮติ “ถนนนาธาน”  
เดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์นงัสบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครอืง 

    
ราคานไีมร่วม คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  

 
วนัแรก         สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ฮอ่งกง – ชอ้ปปิงถนนนาธาน – The Avenue of Stars – The Symphony 

of Light 
06.30 น. คณะ พ ร ้อมกัน  ณ  สนาม บินสุ ว ร รณภู มิ  ชั น  4  อาคาร ผู ้โ ดย สาร ขาออก  ปร ะ ตู  3 เค าน์ เ ตอร ์

E   สายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์(WE) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก   
09.10 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เทยีวบนิท ีWE630 (บรกิารอาหารบนเครอืง) 
12.55 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง,ศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  ออก

ทางออก B เพอืพบไกดท์อ้งถนิ   
นําท่าน อสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ย่านชอ้ปปิงสนิคา้อันมี
ชือเสียงที ย่านจิมซาจุ่ย ซงึถือไดว้่าเป็น แหล่งชอ้ปปิงชันนําของ
ฮ่องกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลายชนิด อาท ิLouis Vuitton, 
Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, 
Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้ ใหท้่าน
อสิระชอ้ปปิงอย่างจุใจตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย  
นําท่านชม อะเวนิว ออฟ สตาร ์(The Avenue Of Stars) สรา้งไวเ้พือ
เป็นเกียรตใิหก้ับบรรดาบุคคลสําคัญทีมีส่วนช่วยใหฮ้่องกงไดร้ับการ
ขนานนามวา่เป็น "ฮอลลวีูด้แห่งตะวันออก" ปรับโฉมใหม่ดว้ยฝีมือของ



 
 

เจมส ์คอรเ์นอร ์ภูมสิถาปนิกชอืดัง ร่วมกับดไีซน์เนอรท์อ้งถนิและต่างชาต ิชมรอยประทับมือกว่ารอ้ยอันของ
เหลา่ดาราทมีชีอืเสยีงทจีะพาคณุออกเดนิทางสู ่"ถนนสายดารา" โดยรูปปันสมาคมรางวลัภาพยนตรฮ์อ่งกงและ
รูปปันดาราตา่ง ๆ จะถูกประดบัตกแตง่ดว้ยเอฟเฟคทส์ายนําทไีหลรนิ มีแสงไฟส่องเคลา้คลอเบา ๆ สอดรับกับ
หลกัปรัชญาของบรู๊ซ ล ี เรอืง "การเป็นดงัสายนํา" ใหท้่านไดเ้ดนิชมและถ่ายภาพเป็นทีระลกึ  พรอ้มชมความ
มหัศจรรยก์ารแสดงมัลตมิเีดยี The Symphony Of Light สดุยอดตระการตาทไีดร้ับการบันทกึ ในกนิเนสบุ๊คว่า
เป็นการแสดงแสง,สแีละเสยีงถาวรทียงิใหญ่ทีสุดของโลกครอบคลุมพืนทีอาคารตกึสําคัญต่าง ๆทีตังอยู่สอง
ฟากฝังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี จะประดบัประดาดว้ยแสงไฟ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศ
อนัคกึคกัของฮอ่งกง 

 นําคณะเขา้สูท่พีกั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
 

วนัทสีอง ฮอ่งกง – สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร (แบบตมิซํา) 

นําท่านเดนิทางสู่ ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์ (Hongkong Disney Land) 
ท่านจะไดพ้บกับเครืองเล่นอันทันสมัยและสนุกทีสุดหนึงในเอเชยีซงึ
แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกัน อันไดแ้ก่ MAINSTREET USA 
ท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้ขายของทีระลกึ ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาด
มากมาย  สว่นตอ่มาคอื TOMORROWLAND ท่านจะไดส้นุกกับเครือง
เล่นอันทันสมัยสไตล ์“โลกอนาคต”   และสุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย 
FANTASYLAND ท่านจะไดพ้บกับโชวอ์ันยิงใหญ่ตระการตากับตัว
การต์นูทที่านชนืชอบ อาทเิช่น สโนวไ์วท ์เจา้หญงินิทรา ซนิเดอเรลา 
มกิก&ีมินนี หมีพูและพอ้งเพือน และเหล่าบรรดาตัวการต์ูนอันเป็นที
ใฝ่ฝันของทุกคนตามต่อดว้ย ADVENTURELAND ดนิแดนแห่งการ
ผจญภัยอันน่าตืนเตน้ ท่านจะไดล้่องเรือในป่าอันน่าสนุก JUNGLE 
RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตว์ป่าอันน่าตืนเตน้นานาชนิด 
TARZAN’S TREEHOUSE เพลดิเพลนิกับบา้นตน้ไมข้อง ทารซ์าน   เดนิต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD 
ลอ่งเรอืชมเหลา่บรรดาตุก๊ตา นานา ชาต ิซงึแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมีการเคลอืนไหวไป
ตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครอืงดนตรทีีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาต ิและ
อย่าลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจําชาตขิองไทย  Toy Story Land    โซนนีจะเป็นโซนทีใหญ่ทีสุดใน 
Hongkong Disney Land โดยเหลา่ของเล่นจากภาพยนตรแ์อนิเมชันชอืดัง Toy Story   เพลดิเพลนิกับของ
เล่นมากมาย หรือ พงึเปิดไดใ้หม่ไม่นานมานี เครืองเล่นทีหวาดเสยีวทีสุดในแดนตะวันตก! ที กรซิลยี ์กัลซ ์
GRIZZLY GULCH  ใหท้่านได ้สมัผัสเครอืงเลน่อนัหวาดเสยีว ทไีม่เป็นลองกบั SPACE MOUNTAIN  คอื BIG 
GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรอื บกิ กรซิลยี ์เมาทเ์ทน รันอะเวย ์  ใหม่ ล่าสุด  สตาร ์
วอรส์ มาแลว้ สัมผัสประสบการณ์การต่อสู“้สตาร ์วอรส์ ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์เทคโอเวอร์” นับตงัแต่กลางเดอืน
มถิุนายนเป็นตน้มา! พรอ้มพบตวัละคร ในภาพยนตร ์และเดนิทางสู่ฐานลับของขบวนการต่อตา้นจักรวรรด ิซงึ
คุ ณ จ ะ ไ ด ้ พ บ กั บ ฮี โ ร่ ที ยิ ง ใ ห ญ่ ที สุ ด ข อ ง ม ห า ก า พ ย์ ส ต า ร์  ว อ ร์ ส  
https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ ใหท้่านสนุกสนานกับ
เครอืงเลน่ตามอธัยาศยั (อสิระอาหารกลางวนั,เย็น เพอืใหท้่านเพลดิเพลนิกบัเครอืงเล่นไดอ้ย่างเต็มที) ชมไฮ
ไลท ์ของทุกคําคนื แขกผูม้เีกรยีตทิุกท่าน ร่วมเนรมติประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยบิระยับดุจเพชรนํางาม 
และ ในชว่งสง่ทา้ยของแต่ละคนื ชมดอกไมไ้ฟ กระจายตามจังหวะเสยีงเพลง  อันสวยงามตระการตา *ปล.
ท่านใดไม่ประสงคจ์ะเขา้สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่บัตรเขา้สวนสนุกทุกกรณี  
เชญิท่านอสิระตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย นําท่านสูท่พีัก 
นําคณะเขา้สูท่พีกั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสีาม ฮอ่งกง – วดัเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี– วดัแชกงหมวิ – สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิ
สุวรรณภมู ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร (แบบตมิซํา) 



 
 

★ นําท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอมิฮอ่งฮํา (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวดัเจา้แม่กวนอมิทีมีชอืเสยีงแห่ง
หนึงในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธิสัตวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่
กวนอมิที Hung Hom หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตังแต่ปี ค.ศ. 
1873 ถงึแมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็กทไีม่ไดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวดัเจา้แม่กวนอมิทชีาวฮ่องกงนับถือมาก แทบ
ทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครทีชอบเสียงเซียมซีเขาบอกว่าทีนีแม่นมากทีพิเศษกว่านัน 
นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซององัเปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย อสิระท่านขอพรตามอธัยาศยั จนถงึ
เวลานัดหมาย   นําท่านเยียมชม โรงงานจวิเวอรร์ี ทีขนึชอืของฮ่องกงพบกับงานดไีชน์ทีไดร้ับรางวัลอันดับ
เยยีม และใชใ้นการเสรมิดวงเรอืงฮวงจุย้ 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 ★ นําท่านขอพร วัดแชกง หมวิ หรือ วัดกังหันนําโชค วัดนีตงัอยู่ทีตําบล

ซา่ถนิ ซงึถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขนึ
เมือ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขนึชอืลอืชาในเรืองความ
ศกัดสิทิธใินดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมีรูปปันเจา้พ่อแชก้๊ง 
และดาบไรพ้่ายเป็นสงิศักดสิทิธป์ระจําวัด ตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของ
ราชวงศช์งิ แผ่นดนิจีนเกดิกลยีุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขนึทัวประเทศ และเหตุการณ์นีไดก้่อเกดิบุรุษชาติ
นักรบทชีอืวา่ขนุพล แช ้กง๊ ทไีดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทเีกดิขนึแทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้อื
วา่เป็นนักรบทไีดช้อืวา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่วา่จะยกทัพไปปราบกบฏทไีหนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคู่
กายของท่านก็ไดช้อืว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของ
ศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกับจําลองดาบของท่าน
ไปกอ่สรา้งตกึสํานักงานใหญ่ของธนาคารทมีชีอืวา่ตกึใบมดี ซงึเป็นตกึทถีอืเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลย
ทเีดยีว และวดัแชกง ยังเป็นทมีาของจกีงัหันนําโชคทมีชีอืเสยีงของวงการการท่องเทยีวฮอ่งกงทไีม่วา่ทัวรไ์หน
ทมีาฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซอืสนิคา้มงคลชนินี เพอืเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ จากนันนํา
ท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพอืทําการเชค็อนิกอ่นขนึเครอืงประมาณ 2-3 ชม.เพอืหลกีเลยีงสถานการณ์ฉุกเฉินทอีาจ
เกดิขนึ เชน่ สภาพการจราจรทคีับคัง,สภาพอากาศและอนืๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้
พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธคินืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขนึเครอืงกลับตามวันและ
เวลาเทยีวบนิทรีะบใุนรายการทัวร.์  

14.10 น.     ออกเดนิทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เทยีวบนิท ีWE631 (บรกิารอาหารบนเครอืง) 
15.50 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ................................  
 

บรษัิทขอสงวนสทิธ ิ: รายการทัวร์ท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนืองจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอนืๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีวัแทน
บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลยีนตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยูก่ับสภาพการจราจร
,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุนืทไีมไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น
สําคัญ...กรณุาอา่นรายการและเงอืนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนันจะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม
ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขนึ และขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบกรณีมตีัวเครอืงบนิภายในประเทศเนืองจากเหตุไฟลท์
บนิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนืองจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

 

หมายเหตุ : โปรดแจง้ในวนัจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพมิ 5,000 บาท/ทา่น (ไม่รวมค่าวซี่าสําหรับต่างชาตแิละ
ลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยนืวซีา่เอง บรษัิททัวรไ์ม่สามารถแทรกแซงได)้ 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบยีประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 



 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซักรดี ค่ามนิิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะ

ตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ชําระทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 
เดนิทางขนึตาํ 20 ทา่น หากตํากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีจีะชาํระคา่บรกิารเพมิเพือใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืน
การเดนิทางไปในวันอนืตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
 ชาํระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
 หากไมช่าํระตามทกีําหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่
 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 
 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบไุวทั้งหมดนีแลว้ 
 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
 สง่รายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวั
เครอืงบนิทงัสนิ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตาํ 2 หนา้ หากไม่
มันใจโปรดสอบถาม 
เงอืนไขยกเลกิการจอง  เนืองจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนื
เงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ  รวมถงึ เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้
บรกิารรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทังสนิ 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์ีสําหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทังหมด หรือถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทยีว

หรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทมีวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าททีาง
บรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง และ
อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ
มัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนี บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อีํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจ
ของบรษัิทกํากับเทา่นัน 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทกีําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  



 
 
2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลด

ใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพชื และเนือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนือสัตว ์ไสก้รอกฯ 

เพอืเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่นี หากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทสีงูมาก  


