
 
 
 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว เด็ก 0-18 จาํนวน 

4 - 6 ก.ค. 62 (พฤ-ส) 9,999 +5,500 +5,500 20 
11 - 13 ก.ค. 62 (พฤ-ส) 9,999 +5,500 +5,500 20 

16 - 18 ก.ค. 62 (อาสาฬหบชูา) 9,999 +5,500 +5,500 20 
25 - 27 ก.ค. 62 (พฤ-ส) 9,999 +5,500 +5,500 20 

30 ก.ค. - 1 ส.ค. 62 (องั-พฤ) 8,998 +5,500 +5,500 20 
6 - 8 ส.ค. 62 (องั-พฤ) 8,998 +5,500 +5,500 20 
8 - 10 ส.ค. 62  (พฤ-ส) 9,999 +5,500 +5,500 20 

13 - 15 ส.ค. 62 (องั-พฤ) 8,998 +5,500 +5,500 20 
20 - 22 ส.ค. 62 (องั-พฤ) 8,998 +5,500 +5,500 20 
22 - 24 ส.ค. 62  (พฤ-ส) 9,999 +5,500 +5,500 20 
29 - 31 ส.ค. 62  (พฤ-ส) 9,999 +5,500 +5,500 20 



 
 

ฮอ่งกง…เนน้ๆ ไหวพ้ระ+ชอ้ปปิง  3วนั2คนื 

ขอพรเจา้แมก่วนอมิชอืดงั ณ หาดรพีลสัเบย ์/ วดัแชกงหมวิ / วดัหวงัตา้เซยีน 

นมสัการพระใหญโ่ป่วหลนิ+นงักระเชา้นองปิง 360  

ชอ้ปปิงจใุจถนนนาธาน / ยา่นเลดมีารเ์ก็ต / ซติเีกทเอาทเ์ลต 

เดนิทางโดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์นงัสบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครอืง 

ปล.ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ/ ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเช็กลปัก๊อก(ฮอ่งกง) – The Symphony Of Light – ชอ้ปปิงเลดี
มารเ์ก็ต 

11.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชันที 4 
ประตูทางเขา้ที 8 เคาน์เตอร ์G สายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) โดยมี
เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก   

14.15 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS)  เทยีวบนิท ี
MS960 (บรกิารอาหารบนเครอืง) 

17.50 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง  นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากร,รับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ ออกทางออก B เพือพบไกด์
ทอ้งถนิ   

 นําท่านชมความมหัศจรรยก์ารแสดงมัลตมิีเดยี The Symphony Of Light สุดยอดตระการตาทีไดร้ับการ
บันทกึ ในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง,สแีละเสียงถาวรทียิงใหญ่ทีสุดของโลกครอบคลุมพืนทีอาคารตึ
สําคญัตา่ง ๆทตีงัอยู่สองฟากฝังของอ่าววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านี จะประดับประดาดว้ยแสงไฟ 
แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮอ่งกง 

คํา                รับประทานอาหารคํา (บะหมฮีอ่งกง) 
 จากนันนําท่านเลอืกซอืสนิคา้ตลาดกลางแจง้ทีมีชอืเสยีงทีสุดแห่งหนึง

ของฮ่องกง เลดี มาร์เก็ต เป็นจุดหมายทีตอ้งไปเยือนสําหรับคนรัก
แฟชันทีโปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋า, เครืองประดับ, ของเล่น, 
เครืองสําอาง และของแต่งบา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยต่างๆ ทีตัง
กระจุกรวมตัวกันจนเกดิเป็นตลาดทีมีบรรยากาศสนุกสนานนี ตงัอยู่บน
ถนนตงุชอย ในมงกก๊ เปิดตงัแตเ่ทยีงวนัไปจนถงึเทยีงคนื 

 นําคณะเขา้สูท่พีกั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัทสีอง ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี– หาดรพีลสัเบย ์– ชอ้ปปิงถนนนาธาน 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร (แบบตมิซํา) 
 นําท่านเดนิทางสู่ วัดหวังตา้เซียน ขอพรเพือเป็นศริมิงคล วัดหวังตา้

เซยีนเป็นวดัเกา่แกอ่ายุกวา่รอ้ยปี ท่านเทพเจา้หวอ่งซอ้เผ่ง เป็นนักพรต
มคีวามรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอย่างมากมายทําใหค้นเหล่านี
ยกย่องในตวัท่านและไดต้งัศาลเพอืสกัการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซนิ 
คนในสมัยนีมคีวามเขอืเรอืงสขุภาพวา่เมอืท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมีทีทุก
คนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมคีนมาขอดา้นสขุภาพอย่างมากมายทนีี อกีสงิหนงึ



 
 

ทผูีค้นศรัทธาและนยิมทําเมอืมาถงึวดัหวงัตา้เซยีนไดแ้ก ่การเสยีงเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมี
กระบอกเซยีมซมีากถงึ 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชอืถือศรัทธาว่าเซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมีความแม่นยําเป็น
อย่างยงิ  นําท่านเยยีมชม โรงงานจวิเวอรร์ ีทขีนึชอืของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ไีดร้ับรางวลัอนัดบัเยียม และ
ใชใ้นการเสรมิดวงเรอืงฮวงจุย้ 

 นําท่านขอพร วัดแชกง หมวิ หรือ วัดกังหันนําโชค วัดนีตังอยู่ทีตําบลซ่าถนิ ซงึถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง 
เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขนึเมือ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขนึชอืลอืชาในเรืองความ
ศักดสิทิธใินดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมีรูปปันเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสงิศักดสิทิธ์
ประจําวัด ตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจีนเกดิกลยีุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขนึทัว
ประเทศ และเหตกุารณนี์ไดก้อ่เกดิบุรุษชาตนัิกรบทชีอืวา่ขนุพล แช ้กง๊ ทไีดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายที
เกดิขนึแทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้อืวา่เป็นนักรบทไีดช้อืวา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบ
กบฏทีไหนก็จะไดร้ับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้อืว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกัน ดาบไรพ้่ายของ
ท่านคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟ
ไชน่าของฮ่องกง ถงึกับจําลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึสํานักงานใหญ่ของธนาคารทีมีชอืว่าตกึใบมีด ซงึ
เป็นตกึทถีอืเป็นสญัลกัษณข์องเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยังเป็นทมีาของจกีงัหันนําโชคทีมีชอืเสยีง
ของวงการการท่องเทียวฮ่องกงทีไม่ว่าทัวรไ์หนทีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืกซอืสนิคา้มงคลชนินี เพือ
เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคลใหก้บัชวีติ  

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 นําท่านสู ่หาดทรายรพีลสัเบย ์REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเ์สยีว

แห่งนีสวยทสีดุแห่งหนงึ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรไ์ป
หลายเรืองมีรูปปันของเจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทนิโห่วซงึทําหนา้ที
ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเดน่อยู่ท่ามกลางสวนสวยทีทอดยาวลง
สูช่ายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจาก เจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่ง
โชคลาภเพอืเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายุซงึเชอืกันว่าขา้มหนึงครัง
จะมอีายุเพมิขนึ 3 ปี  

 จากนันนําท่าน อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั ถนนนาธาน ย่านชอ้ปปิงสนิคา้อันมีชอืเสยีงที ย่านจมิซาจุ่ย ซงึถือ
ไดว้า่เป็น แหลง่ชอ้ปปิงชนันําของฮอ่งกงและของโลก กบัสนิคา้หลากหลายชนิด อาท ิLouis Vuitton, Gucci, 
Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็น
ตน้ ใหท้่านอสิระชอ้ปปิงอย่างจุใจตามอัธยาศัย (อสิระอาหารคําเพือความสะดวกในการชอ้ปปิงของท่าน) 
จนถงึเวลานัดหมาย นําท่านกลบัสูท่พีัก 

 นําคณะเขา้สูท่พีกั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีาม รา้นหยก – นงักระเช้านองปิง 360 องศา+พระใหญ่เกาะลนัเตา – ชอ้ปปิงซิตีเกทเอาทเ์ลต –  

สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิสุวรรณภมู(ิกรงุเทพ) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร (แบบตมิซํา) 
 นําท่านเขา้ชม รา้นหยก ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซอืสนิคา้ททํีา

จากหยกตามอธัยาศยั 
 นําท่านเดนิทางเขา้สู ่เกาะลันเตา ซงึถือไดว้่าเป็นแหล่งท่องเทียว

อันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นําคณะขนึสู่ดา้นบนโดย
กระเชา้นองปิง 360 องศา สักการะ พระใหญ่เกาะลันเตา ซงึเป็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธกิลางแจง้ใหญ่ทีสุดในโลกองคพ์ระทําขิ
นจากการเชอืมแผ่นทองสัมฤทธกิว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกันหันพระ
พักตรไ์ปทางดา้นทะเลจนีใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหนิเบืองล่าง ใหท้่านชมความงดงาม
ตามอธัยาศยั (หากทัศนวสิยัไม่เออือํานวย เชน่ ฝนตกหนัก มลีมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้รกิาร เราจะนําท่านขนึ
สกัการะพระใหญ่โดยรถโคช้แทน ทังนีเพอืความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคญั) 



 
 
 จากนันอสิระใหท้่านไดช้อ้ปปิงที Citygate ซงึจะเป็น Outlet ทังหา้ง มีแบรนดด์ัง มากมาย เช่น Nike , 

Adidas , Puma , Levi's , Esprit , Giordano และอนืๆอกีมากมาย ของทีนีราคาจะลดอยู่ประมาณ 30% หรือ
บางรุ่นลดถงึ 70% เลยทเีดยีว ซงึราคาจะถูกกวา่ปกตอิย่างแน่นอน (อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น) ชอ้ป
ปิงตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพอืทําการเช็คอนิกอ่นขนึเครอืงประมาณ 2-3 ชม.เพอืหลกีเลยีงสถานการณ์ฉุกเฉนิที
อาจเกดิขนึ เช่น สภาพการจราจรทีคับคัง,สภาพอากาศและอืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหนา้ทัวร์
,คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธคินืเงนิทุกกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขนึ
เครอืงกลบัตามวนัและเวลาเทยีวบนิทรีะบุในรายการทัวร.์  

22.00 น.     ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) เทยีวบนิท ีMS961 (บรกิารอาหารบนเครอืง) 
23.50 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ................................  
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 
 

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 (ไม่รวมคา่วซีา่สําหรับตา่งชาตแิละ
ลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยนืวซีา่เอง บรษัิททัวรไ์ม่สามารถแทรกแซงได)้ 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณทีกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระทสีนามบนิวนัแรกกบัเจา้หนา้ทสีง่ทวัร)์ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 
เดนิทางขนึตาํ 15 ทา่น หากตํากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีจีะชาํระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืน
การเดนิทางไปในวันอนืตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
 ชาํระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
 หากไมช่าํระตามทกีําหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่
 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 
 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 ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ  รวมถงึ เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์ีสําหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทังหมด หรือถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทยีว

หรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซี่า  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  


