
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS 
� ."" น.     พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั,น 4 ประตู 1 เคานเ์ตอร ์M สายการบิน CATHAY PACIFIC  

พบเจา้หนา้ที�ทาํการเช็คอินตั �ว 
�5.66 น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน CX665 บรกิารอาหารและเครื<องดื<มบนเครื<อง  
 (ที<มีจอสว่นตวัทุกที<นั <ง) 
�B.56 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B”

จากนั-นนําท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า  ซึ�งเป็นสะพานที�ถือไดว้่าเป็นสะพานรางคู่  ที�ยาว
ที�สุดในโลก 

คํ <า บริการอาหารคํ <า ณ ภตัตาคาร (�) นําท่านชม  A Symphony of Lights ความมหศัจรรย์
เริ�มตน้ในเวลา  "."" น. ทุกคํ <าคืน  การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาที�ไดร้บัการบนัทึก
ในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที�ยิ�งใหญ่ที�สุดของโลกครอบคลุมพื- นที�อาคาร
ตึกระฟ้าสาํคญัต่างๆที�ตั-งอยูส่องฟากฝั�งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี- ประดบั
ไปดว้ยแสงไฟ ซึ�งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึง
บรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 

 
ที<พกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 
 

วนัที<สอง วิคตอเรียพีค – รีพัลสเ์บย ์- วัดแชกงหมิว – วัดหวังตา้เซียน – ชอ้ปปิ, งนาธาน  – 
พิเศษ!! อาหารทะเลหลี<หยุน่มุ่น 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยติ�มซาํขึ- นชื�อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ
กุง้, ก๋วยเตี�ยวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (2)  จากนั-นนําท่านขึ- นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK โดยรถ
บสัจุดชมวิวสูงที<สุดและสวยที<สุดของฮ่องกง สมัผสับรรยากาศบริสุทธิeสดชื<น สามารถชม
ทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั,งเกาะอย่างชดัเจน ทั-งนี- ยงัตื�นตากบั



 

 

 

 

ตึกระฟ้าที�สงูตระหง่านและอาคารต่างๆ ที�ก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า
, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื�นๆ อันเป็นที�ตั-งของธุรกิจ ชั-นนําของฮ่องกงพรอ้มทั-งถ่ายภาพอัน
สวยงามน่าประทบัใจ 

 
นําท่านเยี�ยมชมโรงงานจวิเวอรร์ี< ที�ขึ- นชื�อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที�ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี�ยม 
และใชใ้นการเสริมดวงเรื�องฮวงจุย้ จากนั-นนําท่านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพ
เจา้แหง่โชคลาภเพื�อเป็นสิริมงคลที�บริเวณชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซึ�งเชื�อกนั
วา่ขา้มหนึ�งครั-งจะมีอายุเพิ�มขึ- น 3ปี  จากนั-นใหท่้านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทิศ ซึ�งถือว่าเป็นจุด
รวมรบัพลงัที�ดีที�สุดของฮ่องกง  อีกทั-งยงัใหท่้านไดข้อพรเรื�องเนื- อคู่ ณ จุดนี- ไดอี้กดว้ย.นําท่าน
ชมรา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท๊อปทอ้งถิ�นของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน ซึ�งถือเป็นภูมิ
ปัญญาพื- นบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (g)  

นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื�อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ที�
เชื�อกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่สิ�งชั �วรา้ยและ นําแต่สิ�งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะที�
วดันี- ในวนัขึ- นปีใหม่ 



 

 

 

 

 
 
นําท่านเดินทางสู่ วัดหวังตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดันี- ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่
อายุกว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดันี- เพื�อขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง ไรโ้รคภยั 
ซึ�งวดัแห่งนี- เป็นที�ประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้
เซียน ซึ�งจะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรือเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปั- นสีทองมีเสี- ยว
พระจนัทรอ์ยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ชาวจีนตอ้งมาขอพรความรกักนัที�นี�  โดยการขอพรกบัเทพเจา้
องคนี์- ตอ้งใชด้า้ยแดงผูนิ้- วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพิธี 
 

 
 

นําท่านชอ้ปปิ- งสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลือกซื- อสินคา้แบรนเนมต่างๆ  
จากนั-นอิสระใหท่้านเต็มอิ�มกบัการชอ้ปปิ- งยา่นจิมซาจุ่ย มกัจะตั-งตน้กนัที�สถานีจิมซาจุ่ย  มีรา้น
ขายของทั-งเครื�องหนัง, เครื�องกีฬา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบที�เป็นของ
พื- นเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่
ชื�อ OCEAN TERMINAL ซึ�งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทางเชื�อม
ติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้
หมายเหต:ุ กรณีเดินทางช่วง กรกฎาคม – สงิหาคมของทุกปีท่านจะไดเ้ต็มอิ<มกบัเทศกาล
ลดทั,งเกาะ ใหท่้านอิสระเลือกซื, อสนิคา้ลดราคากว่า   6"-1"%  



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ค ํ <า  บริการอาหารคํ <า ณ ภัตตาคาร (5) บริการท่านดว้ยอาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้าน
ชาวประมง หลี<หยุ่นมุ่น ใหท่้านไดเ้ต็มอิ<มกับเมนู กุง้มงักรอบซีส, เป๋าฮื, อนึ<งซีอิ, ว, กั,งทอด
กระเทียม, ปูผดัพริกไทยดาํ, กุง้ลวก, หอยเชลลนึ์<งกระเทียมและวุน้เสน้, ปลาสดนึ<งซีอิ, ว 
เป็นตน้ 

 

 
ที<พกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 
 

วนัที<สาม กระเชา้นองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ชอ้ปปิ, ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยติ�มซาํขึ- นชื�อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ
กุง้, ก๋วยเตี�ยวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (6) จากนั-นนําท่านเดินทางสู่สถานี Tung Chung เพื�อขึ- น 
กระเชา้ลอยฟ้า นองปิง gt" องศา ไปยงัเกาะลนัเตา เปลี�ยนบรรยากาศชมทศันียภาพอนั
งดงามระหวา่งเดินทางจากที�สงู อีกทั-งยงัสามารถชื�นชมพระใหญ่ พระพุทธรปูนั�งปรางสมาธิทอง
สมัฤทธิKกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดในโลกจากกระเชา้ เมื�อลงจากกระเชา้ท่านสามารถนมสัการพระ
ใหญ่ไดที้�วดัโป่วหลิน หรอื นิยมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา....องคพ์ระสรา้งจากการเชื<อมแผ่น
สมัฤทธิeถึง  "" แผ่น หนัก  6" ตนัและสูง g5 เมตร องคพ์ระหันพระพกัตรไ์ปยงัเนิน
เขาเบื, องล่างบริเวณทะเลจีนใต ้  จากนั-นอิสระใหท่้านไดส้มัผัสกบัหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง 



 

 

 

 

(Ngong Ping Villege)  ใหท่้านไดอิ้สระเที�ยวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้
มากมาย บริเวณหมู่บา้นจาํลองแหง่นี- ท่านจะไดพ้บความสนุกที�สามารถผสมผสานระหว่างความ
เจริญและวฒันธรรมดั-งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั 
(หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบาํรุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิeในการ
เปลี<ยนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพื<อนาํท่านขึ, นสู่ยอดเขาแทน และจะทาํการคืนเงินค่าส่วน
ตา่งกระเชา้ท่านละ 5" เหรยีญฮ่องกง) 

 
 
 
 
 
 

จากนั-นใหท่้านอิสระ ที�หา้งดงั CITYGATE OUTLET ใหท่้านชอ้ปปิ- งสินคา้ตามอธัยาศยั กับ 
OUTLET สินคา้แบรนเนมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH ESPRIT POLO RALPH LAUREN หรือ
ว่าจะเป็น Burberry รวมทั-งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี�หอ้ และชั-นใตดิ้นจะมี Supermarket 
ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ (อิสระอาหารกลางวนัและคํ <าตามอธัยาศยั) 
.....กรุณาตรงตอ่เวลานดัหมายเพื<อเดินทางสูส่นามบิน..... 

22.25 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  CATHAY PACIFIC เที<ยวบินที< 
CX709/CX617/CX703 (กรุณาเช็คเที<ยวบินในตารางวนัเดินทางก่อนทาํการจอง) 

00.15 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� g ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

 
 



 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

กาํหนดการเดินทาง 
 

รายละเอียด 
เที<ยวบิน 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 
 -g 
ท่าน 

� เด็ก   
ผูใ้หญ่ 
เด็กมี
เตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มี
เตยีง 

พกัเดี<ยว
เพิ<ม 

�" - �  มีนาคม  6t� ขาไป   CX654 (15.15-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

�6,900 �6,900 14,900 5,000 
�t - �B มีนาคม  6t� ขาไป  CX654  (15.15-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
�t,900 �t,900 16,900 5,000 

�~ – �1 มีนาคม  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.45) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

�t,900 �t,900 16,900 5,000 
 5 –  t มีนาคม  6t� ขาไป   CX654 (14.55-18.45) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
�t,900 �t,900 16,900 5,000 

g" มี.ค. – "� เม.ย.  6t� ขาไป   CX654 (15.15-18.50) 
ขากลบั CX703 (19.50-21.45) 

�~,900 �~,900 1t,900 5,000 
"t – "B เมษายน  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.30) 20,900 20,900 19,900 5,000 
�  – �5 เมษายน  6t� ขาไป    CX618 (12.00-16.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.30) 
23,900 23,900 22,900 6,500 

"5 – "t พฤษภาคม  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

�7,900 �7,900 �t,900 5,000 
�  – �5 พฤษภาคม  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 
"� – "g มิถุนายน  6t� ขาไป    CX654 (15.15-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 
   –  5 มิถุนายน  6t� ขาไป    CX654 (15.15-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 
"t – "B กรกฎาคม  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.30) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 
�g – �6 กรกฎาคม  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 
�5 – �t กรกฎาคม  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 
 " –    กรกฎาคม  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 
"g – "6 สงิหาคม  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 
�" – �  สงิหาคม  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,000 
�� – �g สงิหาคม  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,000 
�~ – �1 สงิหาคม  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 
 5 –  t สงิหาคม  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 



 

 

 

 

 6 –  ~ สงิหาคม  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 

"� – "g กนัยายน  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 

"~ – "1 กนัยายน  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 

"B – �" กนัยายน  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 

 � –  g กนัยายน  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 

"t - "B ตลุาคม  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 

�  – �5 ตลุาคม  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,000 

�1 –  � ตลุาคม  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 

 " –    ตลุาคม  6t� ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) �7,900 �7,900 �t,900 5,000 

 
• โรงแรมที�พกัที�อาจะมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ- นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลกั 
• หมายเหตุ ที�ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทัวรท่์านใดสนใจสามารถซื- อได้

แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื- อ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัรท์ั-งสิ- น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

อตัราค่าบริการนี, รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ-าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน ij กก.     � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ k ท่านหรือ  i ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
� ค่าอาหารตามมื- อที�ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ l,jjj,jjj บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี, ไม่รวม 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ gj เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม n% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย i% 
 
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 กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี-  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั-นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

เงื<อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ

เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี-  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ yz วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ ljj ของค่าบริการที�ชาํระแลว้  
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ ij วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ zj ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ lz วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั-งหมด 

ทั-งหมดทั-งนี-  ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแลว้เนื� องในการ
เตรียมการจดัการนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�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 กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี-  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั-นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 



 

 

 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิKในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื<อนไขและขอ้กาํหนดอื<นๆ 
1. ทวัรนี์- สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั-น 
2. ทัวร์นี- เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั-งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั-งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิKในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า lz 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย n วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย lj วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิK ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอ
เจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิKในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั-งนี- บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิK ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ- นของ

นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบริการนี- คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา 

ดงันั-น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิKในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ- น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื- อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั-น  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 



 

 

 

 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ- นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน ljj 
มิลลิลิตรต่อชิ- น และรวมกนัทุกชิ- นไม่เกิน l,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
l ใบเท่านั-น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั-น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั-น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภัณฑ์ที�ทํามาจากพืช และเนื- อสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 
ผลไมส้ด ไข่ เนื- อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี-  หากเจา้หน้าที�
ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที�สงูมาก  

   


