
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights 

��.�� น.     พรอ้มกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น 4 ประตู � เคานเ์ตอร ์T สายการบิน EMIRATES  พบ
เจา้หน้าที�ทาํการเช็คอินตั �ว 

��.�� น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน EK ��� บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง  
 (ที�นั �ง �-�-� มีจอส่วนตวัทกุที�นั �ง) 
 
 
 

 
 
 

 
��.�� น.    ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B” จากนั�น

นําท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหมา่ ซึ�งเป็นสะพานที�ถือไดว้า่เป็นสะพานรางคูที่�ยาวที�สุดในโลก 
คํ �า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (�)  นําท่านชม  A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรย์

เริ�มตน้ในเวลา ��.�� น. ทุกคํ �าคืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที�ไดร้บัการบันทึก
ในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที�ยิ�งใหญ่ที�สุดของโลกครอบคลุมพื� นที�อาคารตึก
ระฟ้าสาํคญัต่างๆที�ตั�งอยู่สองฟากฝั�งของอา่ววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี� ประดบัไปดว้ย
แสงไฟ ซึ�งเพียงกดสวิตชก์็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนั
คึกคกัของฮ่องกง 
นาํท่านเขา้สู่ที�พกั... PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL หรอื

เทียบเท่า 

 

วนัที�สอง เกาะลนัเตา-วดัโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนียแ์ลนด ์

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยติ�มซาํขึ� นชื�อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้

, ก๋วยเตี�ยวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (2)   

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ สถานี TUNG CHUNG เพื�อขึ� น กระเชา้ลอยฟ้านองปิง ��� องศา ไป

ยงัเกาะลนัเตาเพื�อ นมสัการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลิน หรอื นิยมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา....องค์



 

 

 

 

 

 

พระสรา้งจากการเชื�อมแผ่นสมัฤทธิ�ถึง ��� แผ่น หนกั ��� ตนัและสูง �� เมตร องคพ์ระ

หนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบื� องล่างบริเวณทะเลจีนใต ้  จากนั�นอิสระใหท้่านไดส้ัมผัสกับ

หมู่บ ้านวัฒนธรรมนองปิง ใหท้่านได้อิสระเที�ยวชม ร ้านคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดง
กลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจาํลองแหง่นี� ท่านจะไดพ้บความสนุกที�สามารถผสมผสาน
ระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั�งเดิมไวไ้ดอ้ย่างลงตัว (หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิด

ซ่อมบาํรุง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพื�อนาํท่านขึ� นสู่

ยอดเขาแทน และจะทาํการคืนเงินค่าส่วนตา่งกระเชา้ท่านละ �� เหรยีญฮ่องกง) 

 
 
 
 
 

 
จากนั�นใหท้่านอิสระชอ้ปปิ� ง ที�หา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปปิ� งสินคา้ตาม

อธัยาศยั กบั OUTLET สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, 

RAUGH LAURENCE หรอืว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั�งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี�หอ้ และ

ชั�นใตด้ินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท้า่นไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�) นําท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์อาณาจกัร

แห่งจินตนาการนี� ประกอบดว้ยพื� นที� � ส่วน ไดแ้ก ่เมนสตรที-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, 

แฟนตาซีแลนด,์ ทูมอรโ์รวแ์ลนด,์ ทอยสตอรี�แลนด,์ มิสทิค พอยท,์ กรซิลีย ์กลัช และพบกบั

เครื�องเล่นใหม่อย่าง I RONMAN Experience บินไปกบัไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง  

หยบิแว่นตา StarkVision ขึ� นสวมใส่ แลว้เตรียมตวัสาํหรบัการเขา้สู่ยุคใหมอ่ยา่งเต็มตัว! การบิน

แต่ละครั�งของ Expo Edition Iron Wing จะใชพ้ลังงานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของตนเองและมี
เทคโนโลยีล่าสุดจากสตาร์ค อินดัสตรี�  –รวมถึง ชุดเกราะโลหะที�มีความทนทานสูง ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ และกระจกที�ซ่อมแซมตัวเองได ้เมื�อคุณพรอ้มสําหรบัการบินขึ� น คุณจะไดท้่อง
ฟากฟ้าที�ตื�นเตน้เรา้ใจของตัวเมือง เพื�อชมมุมมองที�แปลกใหม่ล่าสุดและสูงที�สุดบนขอบฟ้าของ
ฮ่องกง นั�นคือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนวา่ มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดรา้



 

 

 

 

 

 

อยู่บริเวณนี�  ใหเ้ตรียมพรอ้มสําหรับการต่อสู!้ ซึ�งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว 
ท่องอเมริกาฉบบัยอ่ส่วนอยา่งมีชีวิตชีวาที�ถนนเมนสตรีท พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร ์รา้นคา้น่ารกั ๆ 
และหอสงัเกตการณวิ์คตอเรีย จากนั�นไปสบูฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภยักบัการ
ล่องเรือท่องป่าที� เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที�ตื�นเต้น เข ้าสู่
อาณาจกัรแหง่แฟนตาซี ที�ซึ�งคุณจะไดพ้บกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิค
กี� เมาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คลื�อนไหวตระการตาแบบ � มิติ ลัดไปยงัอาณาจกัรของมนุษย์ต่าง

ดาวและขา้มเวลาไปยงัทูมอร์โรวแ์ลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ�งที�พลาดไม่ไดค้ือ รถไฟเหาะ 
SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอยา่ลืมแวะไปถ่ายรปูกบัมิคกี�  และจับมือกบัเจา้เป็ดชื�อกอ้งโลก และ

ไม่ควรพลาดกบั  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ�งแบ่งเป็น

โซนของแต่ละชาติไว ้โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื�อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และ

แทรกดว้ยเสียงเครื�องดนตรีที�เป็นเอกลักษณข์องแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุด
ประจาํชาติของไทย  

 
 
 
 
 
 

เชิญท่านสนุกสนานกบัเครื�องเล่นในดิสนียแ์ลนดแ์ละโซนต่างๆ ต่อตามอธัยาศัย ชมไฮไลท ์ตอน
กลางคืน การแสดงพลุ ประกอบแสง สี เสียง อนัสวยงามตระการตาโซน Toy Story Land นี� จะ

เป็นโซนที�ใหญ่ที�สุดใน Hong Kong Disneyland    โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์แอนิเมชั �นชื�อ
ดงั TOY STORY จากของเล่นที�เป็นชิ� นเล็ก ๆ กลบักลายเป็นใหญโ่ตขึ� นราวกบัวา่เราตัวเล็กลงและ



 

 

 

 

 

 

หลุดเขา้ไปในอาณาจกัรของเล่นในสวนหลังบา้นของ  ANDYเพลิดเพลินกบัของเล่นและกิจกรรม
มากมายในโซนใหม่นี�  อาทิเช่น TOY SOLDLER PARACHUETE DROP, RC RACER  จากของเล่น

รถบงัคบัคันโปรดของ Andy จะพาทุกท่านโลดแล่นพรอ้มความตื�นเตน้และหวาดเสียวสุด ๆ กับ
รถไฟเหาะความสงูถึง 27 เมตร, SliNKY DOG SPIN เจา้หมา SLINKY ที�มีสปริงยืดยาวได ้ มนัจะ

วิ�งวนกลิ� งไปกลิ� งมาเพื�อไล่จับหางของตัวเอง จะเป็นหนึ�งในเครื�องเล่นสนุก ๆ ใน TOY STORY 
AND **อิสระอาหารคํ �า ตามอธัยาศยั**  

นาํท่านเขา้สู่ที�พกั... PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL หรอื

เทียบเท่า 

 

วนัที�สาม นั �งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรยี พีค-รพีลสัเบย-์วดัแชกงหมิว-ชอ้ปปิ� งจิมซาจุ่ย   

ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�)   

จากนั�นนําท่านเปลี�ยนบรรยากาศนั �งรถรางพีคแทรม ขึ� นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK จุดชมวิว

สงูที�สุดและสวยที�สุดของฮ่องกง สมัผสับรรยากาศบริสุทธิ�สดชื�น สามารถชมทศันียภาพอนังดงาม
ของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั�งเกาะอย่างชัดเจน ทั�งนี� ยงัตื�นตากบัตึกระฟ้าที�สูงตระหง่าน

และอาคารต่างๆ ที�ก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์

และตึกอื�นๆ อันเป็นที�ตั�งของธุรกิจ ชั�นนําของฮ่องกงพรอ้มทั�งถ่ายภาพอันสวยงามน่า

ประทบัใจ   

 
 
 
 
นําท่านเยี�ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี� ที�ขึ� นชื�อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที�ไดร้ับรางวัลอนัดับเยี�ยม 

และใชใ้นการเสริมดวงเรื�องฮวงจุย้  พรอ้มนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชค

ลาภเพื�อเป็นสิริมงคลที�บริเวณชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซึ�งเชื�อกนัว่าขา้มหนึ� ง

ครั�งจะมีอายุเพิ�มขึ� น 3ปี  จากนั�นใหท้่านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทิศ ซึ�งถือวา่เป็นจุดรวมรบัพลังที�
ดีที�สุดของฮ่องกง  อีกทั�งยังใหท้่านไดข้อพรเรื�องเนื� อคู่ ณ จุดนี� ได้อีกด้วย.นําท่านชมรา้นยา



 

 

 

 

 

 

สมุนไพร เป็นสินคา้โอท๊อปทอ้งถิ�นของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน ซึ�งถือเป็นภูมิปัญญาพื� นบา้น

ของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค นําท่านเดินทางสู ่วดัแชกงหมิว เพื�อสกัการะเทพเจา้แชกง และ

ใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดง ที�เชื�อกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ�งชั �วรา้ยและ นําแต่สิ�งดีๆ มาให ้
ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะที�วดันี� ในวนัขึ� นปีใหม ่
 
 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

   นําท่านชอ้ปปิ� งสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลือกซื� อสินคา้แบรนเนมต่างๆ  

จากนั�นอิสระใหท้่านเต็มอิ�มกบัการชอ้ปปิ� งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั�งตน้กนัที�สถานีจิมซาจุ่ย มี

รา้นขายของทั�งเครื�องหนงั, เครื�องกีฬา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบที�

เป็นของพื� นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX 

ขนาดใหญ่ชื�อ OCEAN TERMINAL ซึ�งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทาง

เชื�อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซื� อ ไม่ว่าจะ

เป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีก

มากมาย  **อิสระอาหารคํ �า ตามอธัยาศยั**  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  

��.50 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน   EMIRATE AIRLINE     เที�ยวบินที�   EK ��� 

��.45 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั�งกอ่นทาํการ 
ออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้รกิาร ***  คณะยืนยนัการเดินทางที� � ท่านมีหวัหน้าทวัร ์

 

 



 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บริการ 
กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ �-� ท่าน 

� เด็ก � ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี�ยว

เพิ�ม 

��-�� กุมภาพนัธ ์���� 18,900 18,900 17,900 5,000 

��-�� กุมภาพนัธ ์���� 18,900 18,900 17,900 5,000 

��-�� กุมภาพนัธ ์���� 18,900 18,900 17,900 5,000 

��-�� กุมภาพนัธ ์���� 21,900 21,900 20,900 5,000 

��-�� กุมภาพนัธ ์���� 19,900 19,900 18,900 5,000 

��-�� มีนาคม ���� 17,900 17,900 16,900 5,000 

��-�� มีนาคม ���� 18,900 18,900 17,900 5,000 

��-�� มีนาคม ���� 18,900 18,900 17,900 5,000 

��-�� มีนาคม ���� 18,900 18,900 17,900 5,000 

�� มี.ค. – �� เม.ย. ���� 18,900 18,900 17,900 5,000 

��-�� เมษายน ���� 21,900 21,900 20,900 5,000 

��-�� เมษายน ���� 25,900 25,900 24,900 6,000 

��-�� เมษายน ���� 25,900 25,900 24,900 6,000 

��-�� เมษายน ���� 21,900 21,900 20,900 5,000 

��-�� เมษายน ���� 18,900 18,900 17,900 5,000 

��-�� เมษายน ���� 18,900 18,900 17,900 5,000 

��-�� เมษายน ���� 18,900 18,900 17,900 5,000 

��-�� เมษายน ���� 18,900 18,900 17,900 5,000 

หมายเหต:ุ หากลกูคา้ไม่ตอ้งการเขา้ดิสนียแ์ลนด ์สามารถหกัค่าใชจ้่ายไดท้่านละ �,��� บาท 

 โรงแรมที�พกัที�อาจะมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ� นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลกั 



 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ ที�ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซื� อไดแ้ต่
ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไม่ตอ้งซื� อ โดยไมม่ีการบงัคบัลุกทวัร์ทั�งสิ� น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

อตัราค่าบรกิารนี� รวม 
 คา่ตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน �� กก.      คา่รถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
 คา่ที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ � ทา่นหรือ  � ท่าน  คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ    คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ �,���,��� บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 
 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ คา่ทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทิปคนขับรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ �� เหรียญ/ทริป/ต่อทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย �% 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชําระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท 
 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�(ผูม้ีชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท



 

 

 

 

 

 

อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูม้ีชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ� งเพื�อทําเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ
อาํนาจ หลักฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเข ้าให้
ครบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี�  
2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการที�ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมดทั�งนี�  ทางบริษัทจะ

หกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแล้วเนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักท่องเที�ยว เช่น การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
คา่บริการทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทวัรนี์� เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า �� ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย � วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย �� วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง



 

 

 

 

 

 

นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ ์ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี� บริษัทจะคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ� นของนักท่องเที�ยว

ที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการนี� คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั�น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการปรบัราคาคา่บริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ� นเครื�องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน ��� 

มิลลิลิตรต่อชิ� น และรวมกนัทุกชิ� นไม่เกิน �,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ � 
ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  



 

 

 

 

 

 

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื� อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื� อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี�  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ 
จะตอ้งเสียคา่ปรบัในอตัราที�สงูมาก  

   


