
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

อิ�มบุญ อิ�มใจ ไหวพ้ระขอพร � วดั 9 สิ�งศกัดิ�สิทธิ� 
วดัแชกงหมิว เทพหวงัตา้เซียน วดัปักไท วดัหมั �นโหม่ รีพลสัเบย ์วดันางชี 

เจา้แม่กวนอิมฮ่องฮาํ วดัหยวนหยวน พระใหญ ่เกาะลนัตา 
ตื�นเตน้เรา้ใจ รวม กระเชา้นองปิง /01 ไหวพ้ระใหญ ่เกาะลนัตา  

ตะลยุ ชอ้ป แชะ๊ ชิม สุดมนัส ์ ไม่มีวนัฟรีเดย ์ 
บินไป-กลบัโดย EMIRATE  A380 

พิเศษ ..ภตัตาคาร ลียูมุน     

เดินทางตลอดเดือน กรกฎาคม DE0F 
16-18    จ-อ-พ          14,888 
17-19    อ-พ-พฤ        13,888 
18-20    พ-พฤ-ศ       13,888 
23-25    จ-อ-พ         14,888 
24-26    อ-พ-พฤ      13,888 
25-27   พ-พฤ-ศ      13,888 

อตัราค่าบริการนีO  ยงัไม่รวมค่าทิปไกด ์ทอ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์ ท่านละ FE11 บาท / ท่าน / ทรปิ 

 
 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Lei Yu Mun  

FF./1 น.     พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชัOน 4 ประตู � เคานเ์ตอร ์T สายการบิน EMIRATES  พบ
เจา้หนา้ที�ทาํการเช็คอินตั �ว 



 

 

 

 

 

F\.11 น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน EK /^\ บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง (1)   
 (ที�นั �ง /-\-/ มีจอสว่นตวัทุกที�นั �ง) 
 

 

 

 

 

 

 

Fa.E1 น.    ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B” จากนั-น
นําท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ�งเป็นสะพานที�ถือไดว้า่เป็นสะพานรางคู่ที�ยาวที�สุดในโลก 

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ @ Lei yu mun  (2)   
 นาํท่านเขา้สูที่�พกั  Grand City / King Hotel  หรอืเทียบเท่า 

วนัที�สอง  รพีลสัเบย ์– วดัปักไท – วดัหมั �นโหม่ – จวิเวอรร์ี� - วดัแชกงหมิว –หวงัตา้เซียน –  
                   วดันางซี – ชอ้ปปิO งจมิซาจุย่                                              (เชา้ / เที�ยง  / - ) 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยติ�มซาํขึ- นชื�อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้
, ก๋วยเตี�ยวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (3)   

จากนั-น นําท่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่ง
โชคลาภเพื�อเป็นสิริมงคลที�บริเวณชายหาด REPULSE BAY 
ขา้มสะพานต่ออายุซึ�งเชื�อกนัว่าขา้มหนึ�งครั-งจะมีอายุเพิ�มขึ- น 
3ปี  จากนั-นใหท่้านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทิศ ซึ�งถือว่าเป็น
จุดรวมรับพลงัที�ดีที�สุดของฮ่องกง  อีกทั-งยงัใหท่้านไดข้อพร
เรื�องเนื- อคู่ ณ จุดนี- ไดอี้กดว้ย. 

 จากนั-นนําท่านเดินทางต่อไปยงั วดัปักไท วดัแหง่นี-
ก่อตั-งขึ- นที�เขตเชิงเขาประมาณ CDD ปี ก่อนหนา้นี-  เพื�อ
ยกยอ่งปักไท เทพเจา้แห่งทอ้งทะเลของลทัธิเต๋า  ซึ�ง
ไดร้บัการยอมรบัในฐานะผูป้กครองสงูสุดของสวรรคฝ่์าย
เหนือหรือสุขขาวดีอญัมณีทางวฒันธรรมแหง่นี-  



 

 

 

 

 

ประกอบดว้ยงานไมปิ้ดทอง  ซึ�งมีอายุตั-งแต่สมนัราชวงศชิ์ง (KLMM-KOKK) และดาบเหล็กสมยั
ราชวงศซ่์ง (OLD-KCQO) พรอ้มยงัมีมงักรแกะสลกัตกแต่งหลงัคาเป็นลกัษณะสถาปัตยกรรมจีน
ดั-งเดิม  วดันี- ยงัเป็นศนูยก์ลางของการเฉลิมฉลองต่างๆ ในระหวา่งงานเทศกาลซาลาเปายอด
นิยมที�ทั-งแปลกและสุดขั-ว   เดินทางต่อสู่ วดัหมั �นโหม่ เป็นวดัที�มีความสวยงามดุจภาพวาด สรา้ง
ขึ- นเพื�ออุทิศแก่เทพแหง่วรรณกรรม (หมั �น) และเทพแหง่สงคราม (โหม่) ซึ�งเป็นที�เคารพสกัการะ
ของนักศึกษาผูมี้ความปรารถนาจะผ่านการสอบคดัเลือกของราชสาํนักในจีน ซึ�งเป็นระบบที�มี
ความเขม้งวด และมีวตัถุประสงคเ์พื�อเฟ้นหาเจา้หนา้ที�
ฝ่ายปกครองที�ดีที�สุดใหแ้ก่รฐั  วดันี- สรา้งในปี 1847 
และยงัคงเป็นสถานบชูาหมั �นโหม่ที�ใหญ่ที�สุดในฮ่องกง 
การไดห้ยุดพกัอยา่งสงบใตข้ดธูปขนาดใหญ่ที�แขวน
เรียงรายอยูเ่บื- องบนนั-น ถือเป็นความสุขในอีกมุมนึง 
ที�ตรงกนัขา้มกบัทางเดินที�แออดัจอแจในยา่นธุรกิจ
การเงินบริเวณใกลเ้คียงอยา่งสิ- นเชิง 

เที�ยง  บริการอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร  (4)   
บ่าย  นําท่านเยี�ยมชมโรงงานจวิเวอรร์ี� ที�ขึ- นชื�อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที�ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี�ยม 

และใชใ้นการเสริมดวงเรื�องฮวงจุย้ 

 นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื�อสกัการะเทพเจา้แชกง 
และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ที�เชื�อกนัว่าถา้หมุน 3 รอบ 
จะขบัไล่สิ�งชั �วรา้ยและ นําแต่สิ�งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยม
ไปสกัการะที�วดันี- ในวนัขึ- นปีใหม่  นําท่านสกัการะ  
เทพหวังตา้เซียน  ที�ชาวฮ่องกง นับถือ และมกัจะมาขอพร 
ในดา้น สุภาพ ใหแ้ข็งแรง  รวย เฮง และ ตอ้งแข็งแรง ดว้ย  
จากนั-นนําท่านเดินทางสู่ สาํนักชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery) สาํนักชีแห่งนี- เป็นสาํนักชีในนิกาย
มหายาน และสรา้งในรปูแบบสถาปัตยกรรมยอ้นยุคของศิลปะจีนสมยัราชวงศถ์งัโดยเริ�มก่อสรา้ง
ขึ- นในปี KOXM และก่อนจะไดร้บัการบรูณะใหม่ในรปูแบบของราชวงศถ์งั (ค.ศ LKY–ODQ) ในปี 
KOOD ภายในยงัเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบัวที�
ใหค้วามสงบแก่ดวงวิญญาณ นอกจากนี-  สาํนักชีแห่งนี- ยงั
ประกอบไปดว้ยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปปั- นทอง 



 

 

 

 

 

ดินเหนียว และไมเ้ป็นตัวแทนของสิ��งศักดิ[ สิทธิ[  เช่น พระศากยมุนีและพระโพธิสตัวป์ระกอบไป
ดว้ยวิหารอยูร่ายรอบ KX หลงั จุดเด่นในการสรา้งสาํนักชีที�นี�  คือ สรา้งโดยไม่ใชต้ะปูซักตวัเดียว
ดา้นในของที�นี� มีความสงบเงียบ สวยงามใหเ้ดินชม เช่น สระบัวขนาดใหญ่ ตน้บอนไซตัดแต่ง
สวยงาม บริเวณวิหารที�สามารถมานั�งสมาธิ อ่านหนังสือได ้สวนหินที�สวยงามเป็นธรรมชาติ และ
ก็เจดียท์องคาํ สาํนักชีนี- เปิดทุกวนั ยกเวน้วนัพุธ   

จากนัOนอิสระใหท่้านเต็มอิ�มกับการชอ้ปปิO งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตัOงตน้กนัที�สถานีจิมซาจุ่ย มี
รา้นขายของทัOงเครื�องหนงั, เครื�องกีฬา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบที�
เป็นของพื- นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซับซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX 
ขนาดใหญ่ชื�อ OCEAN TERMINAL ซึ�งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทาง
เชื�อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซืO อ ไม่ว่าจะ
เป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีก
มากมาย   **อิสระอาหารคํ �า ตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกในการชอ้ปปิO งอยา่งเตม็ที�** 
 นาํท่านเขา้สูที่�พกั  Grand City / King Hotel  หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที�สาม วดัเจา้แม่กวนอิม (Hung Hom) – หยก – วดัหยวนหยวน - นองปิง /01 – พระใหญ่ – ซิตีO
เกต - กรุงเทพฯ                                                                   (เชา้ / เที�ยง  / - ) 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยติ�มซาํขึ- นชื�อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้
, ก๋วยเตี�ยวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (5)   
จากนั-น นําท่านสกัการะ  เจา้แม่กวนอิมฮ่องฮาํ (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวดัเจา้
แม่กวนอิมที�มีชื�อเสียงแห่งหนึ� งในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่
กวนอิมพระโพธิสัตวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและ
ปกปักรกัษา วดัเจา้แม่กวนอิมที� Hung Hom หรือ  'Hung 
Hom Kwun Yum  Temple' เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้ง
ตั-งแต่ปี ค.ศ. 1873  ถึงแมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็กที�ไม่ได้
สวยงามมากมาย แต่เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมที�ชาวฮ่องกงนับ
ถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวดั  ถา้
ใครที�ชอบเสี�ยงเซียมซีเขาบอกว่าที�นี�แม่นมากที�พิเศษกว่านั-นนอกจากสกัการะขอพรแลว้ยงัมีพิธี
ขอซองอั-งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย  ซึ�งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิ



 

 

 

 

 

ริมงคลในเทศกาลปีใหม่  ซึ�งทางวดัจะจาํหน่ายอุปกรณส์าํหรบัเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอ
พร เมื�อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหนํ้าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองคเ์จา้แม่กวนอิม
ตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั-นไวซึ้�งภายในซองจะมีจาํนวนเงินที�ทางวดัจะเขียนไว ้
มากน้อยแลว้แต่โชคถา้หากเราประสพความสาํเร็จเมื�อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลบัไปทาํบุญ 
ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที�ยวไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถว
ยาวมาก คนที�ไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอื�นๆ ตลอดทั-งปีเพื�อขอซองแดงจากเจา้แม่กวนอิมได้
เช่นกนั โดยซื- ออุปกรณ์เซ่นไหวจ้ากทางวดัเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที�ทางวดั
ไม่ไดเ้ตรียมซองแดงไวใ้หเ้นื�องจากไม่ไดอ้ยู่ในหน้าเทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและ
ศรทัธา เขียนจาํนวนเงินที�ตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงินยิ�งดีใหญ่  แลว้ก็ไหวด้ว้ยพิธีเดียวกนั ถา้
ประสพความสาํเร็จตามที�มุ่งหวงัค่อยกลบัมาทาํบุญที�นี� ในโอกาสหน้า  นําท่านชม รา้นหยก ซึ�ง
เป็นเครื�องประดบันําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื- อเป็นของฝากลํ-าค่า  จากนั-นนําท่านเดินทางต่อไปยงั  
วดัหยวนหยวน  (Yuen Yuen Institute) เป็นวดัที�แปลกจากวดัอื�นๆ ในฮ่องกง เพราะที�วดัแห่งนี-
สามารถขอพรและบูชาสิ�งศกัดิ[สิทธิ[จากศาสนาพุทธ (นิกายมหายาน), ลทัธิเต๋า, ลทัธิขงจืg อ ซึ�ง
เป็น 1 ศาสนา 2 ลทัธิที�อยู่ในวิถึชีวิตของชาวจีนมาเป็นพนัๆ ปี   วดันี- สรา้งอยู่บนเนินเขาตาม
หลักฮวงจุย้ เป็นวดัขนาดใหญ่ที�สวยงามมากชาวฮ่องกงรวมถึงชาวไทยเรานิยมมาทําพิธีแกช้ง
หรือฝากดวงชะตาที�วดันี-  โดยใหเ้ทพเจา้ไทส้่วนเอีg ยะซึ�งคือเทพเจา้ที�คอยคุม้ครองดูแลดวงชะตา
ของมนุษยช์่วยปกปักรกัษาคุม้ครอง เพราะทางวดัมีเทพเจา้ไทส้่วยเอีg ยะครบทั-ง 60 องคพ์รอ้มปี
เกิดกาํกบัไวเ้พื�อความสะดวกกบัผูม้าบชูา 

เที�ยง  บริการอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร  (6) ชาบ ู
บ่าย    นําท่าน เดินทางสู่ ย่านตงโช๊ง เพื�อนําท่านขึ- นกระเชา้ นองปิง XLD สู่เกาะลันตา สักการะพระ

ใหญ่ วดัโป๋ยเหลียน  และเพลิดเพลินกบัหมู่บา้นนองปิง  
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ตุ ในกรณีที�ไม่สามารถขึO นกระเชา้ไดเ้นื�องจากกระเชา้ปิดปรบัปรุงหรือสภาวะอากาศไม่
เอืO ออาํนวย ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโคช้แทน) 

จากนั-น  นําท่านเดินทางสู่  City gate Outlet  ใหท่้านชอ้ปปิ- งสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินคา้ 
 แบรนเนมระดบัโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence,Burberry รวมทั-ง
รองเทา้กีฬามากมายหลายยี�หอ้ และชั-นใตดิ้นจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจ่ายกนั
ไดอ้ยา่งจุใจ  อาหารเยน็ ตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกในการชอ้ปปิO งอยา่งเตม็ที�** 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  
KQ.XDน. สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสูส่นามบิน  
DF.50 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน   EMIRATE AIRLINE เที�ยวบินที� EK /^E 
D/.45 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

**************************************** 
 

** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั-งก่อนทาํการ 
ออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ ***  คณะยนืยนัการเดินทางที� CD ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์
 
 
 
 

 
หมายเหต:ุ  

• โรงแรมที�พกัที�อาจะมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ- นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลกั 

• หมายเหตุ ที�ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายวนัสุดทา้ยลกูทวัรท่์านใดสนใจสามารถซื- อไดแ้ต่
ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื- อ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัรท์ั-งสิ- น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

• อตัราค่าบรกิารนีO  ยงัไม่รวมค่าทิปไกด ์ทอ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์ ท่านละ FE11 บาท / ท่าน / ทรปิ  



 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีO รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ-าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน CD กก.     � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ C ท่านหรือ  X ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื- อที�ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ K,DDD,DDD บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารนีO ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ K,}DD บาท /ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม Q% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย X% 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั-งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์-นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี-  วนัจนัทร ์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�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใดอยา่ง



 

 

 

 

 

หนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ
อํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี-  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั-งหมดทั-งนี-  ทางบริษัทจะ

หกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื- อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั-งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี-  วนัจนัทร ์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- สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั-น 
2. ทวัรนี์- เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั-งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั-งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ[ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า K} ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย Q วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย KD วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 



 

 

 

 

 

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

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

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ[ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ- นของนักท่องเที�ยว

ที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี- คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั-น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ[ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ- น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื- อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั-น  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ- นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน KDD 

มิลลิลิตรต่อชิ- น และรวมกันทุกชิ- นไม่เกิน K,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ K 
ใบเท่านั-น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั-น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั-น  

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

   


