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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว เด็ก 0-18 สายการบนิ จ านวน 

07-09 ตลุาคม 2562 11,911 5,500 +3,500 EK 24 

08-10 ตลุาคม 2562 11,911 5,500 +3,500 EK 24 



HONG KONG  DISNEYLAND  3 DAYS 

ขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ วดัแชกงหมวิ  l  วดัเจา้แมท่บัทมิ  l  วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า 

พกั DISNEY HOLLYWOOD สนกุสนานกบัเครือ่งเลน่ ยอ้นวยัเด็ก  “ดสินยีแ์ลนด”์ 

อสิระชอ้ปป้ิงจใุจถนนนาธาน  เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 

เดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์ น ัง่สบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานี้ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขับรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

ไฟลทข์าไป    EK384  BKK-HKG   14.00-18.05น. / ไฟลทข์ากลบั EK385  HKG-BKK    21.50-23.45น 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเช็กลปักอ๊ก(ฮอ่งกง) – DISNEY’ HOLLYWOOD 

10.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตูทางเขา้ที ่9 เคาน์เตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์(EK) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.00 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน์  เทีย่วบนิที ่EK384 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

18.05 น. ถงึสนามบนิ เช็กลัปก๊อก ฮอ่งกง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ออกทางออก B เพือ่พบ

ไกดท์อ้งถิน่  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั DISNEY’ HOLLYWOOD HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง – DISNEYLAND (เต็มวนั) – DISNEY’ HOLLYWOOD 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์ (Hongkong Disney Land) ท่าน

จะไดพ้บกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชยีซึง่แบ่ง

ออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ   ดว้ยกนั อนัไดแ้ก ่MAINSTREET USA ทา่นจะ

ไดพ้บกับรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาดมากมาย  สว่น

ตอ่มาคอื TOMORROWLAND ทา่นจะไดส้นุกกบัเครือ่งเลน่อนัทันสมยั

สไตล์ “โลกอนาคต”   และสุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย 

FANTASYLAND ท่านจะไดพ้บกับโชว์อันยิง่ใหญ่ตระการตากับตัว

การ์ตูนทีท่่านชืน่ชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท์ เจา้หญงินิทรา ซนิเดอเรลา 

http://bit.ly/2NMk5YE


มกิกี&้มนินี ่หมพีแูละพอ้งเพือ่น และเหล่าบรรดาตัวการต์ูนอันเป็นทีใ่ฝ่ฝัน

ของทุกคนตามต่อดว้ย ADVENTURELAND ดนิแดนแห่งการผจญภัย

อันน่าตื่นเตน้ ท่านจะไดล้่องเรือในป่าอันน่าสนุก JUNGLE RIVER 

CRUISE ผจญภัยไปกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเตน้นานาชนิด TARZAN’S 

TREEHOUSE เพลดิเพลนิกับบา้นตน้ไมข้อง ทารซ์าน   เดนิต่อไปยัง 

IT’S A SMALL WORLD ล่องเรอืชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาต ิซึง่

แบ่งเป็นโซนของแต่ละชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตาม

เสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาต ิและ

อยา่ลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวมชดุประจ าชาตขิองไทย  Toy Story Land    โซนนี้จะเป็นโซนทีใ่หญ่ทีส่ดุใน 

Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตรแ์อนเิมชัน่ชือ่ดัง Toy Story   เพลดิเพลนิกับของ

เล่นมากมาย หรอื พึง่เปิดไดใ้หม่ไม่นานมานี้ เครือ่งเล่นทีห่วาดเสยีวทีสุ่ดในแดนตะวันตก! ที ่กรซิลยี ์กัลซ ์

GRIZZLY GULCH  ใหท้า่นได ้สมัผัสเครือ่งเลน่อนัหวาดเสยีว ทีไ่มเ่ป็นลองกบั SPACE MOUNTAIN  คอื BIG 

GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรอื บิก๊ กรซิลยี ์เมาทเ์ทน รนัอะเวย ์  ใหม ่

ล่าสดุ  สตาร ์วอรส์ มาแลว้ สัมผัสประสบการณ์การต่อสู“้สตาร ์วอรส์ ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์เทคโอเวอร์” นับตัง้แต่

กลางเดอืนมถิุนายนเป็นตน้มา! พรอ้มพบตัวละคร ในภาพยนตร ์และเดนิทางสูฐ่านลับของขบวนการต่อตา้น

จั ก ร ว ร ร ดิ  ซึ่ ง คุ ณ จ ะ ไ ด ้พ บ กั บ ฮี โ ร่ ที่ ย ิ่ ง ใ ห ญ่ ที่ 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

เครือ่งเลน่ตามอธัยาศัย (อสิระอาหาร เพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับเครือ่งเล่นไดอ้ยา่งเต็มที)่ ชมไฮไลท ์ของทุก

ค ่าคนื แขกผูม้เีกยีรตทิุกท่าน ร่วมเนรมติประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยบิระยับดุจเพชรน ้างาม และ ในชว่ง

ส่งทา้ยของแต่ละคนื ชมดอกไมไ้ฟ กระจายตามจังหวะเสยีงเพลง  อันสวยงามตระการตา *ปล.ท่านใดไม่

ประสงคจ์ะเขา้สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่บตัรเขา้สวนสนุกทกุกรณี  เชญิทา่น

อสิระตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั DISNEY’ HOLLYWOOD HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ฮอ่งกง – วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า – วดัเจา้แมท่บัทมิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – ชอ้ปป้ิง

ถนนนาธาน – สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซ า) 

★ น าทา่นไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแห่ง

หนึง่ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวดัเจา้แมก่วนอมิ

ที ่Hung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 

ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่มไ่ดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทุกวัน

จะมคีนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครที่ชอบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พเิศษกว่านัน้ นอกจาก

สกัการะขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซองอัง่เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย อสิระทา่นขอพรตามอธัยาศัย    

★ น าท่านสู ่ วัดเจา้แมท่ับทมิ ทนิเฮา เยา มา เต(Tin Hau Yau Ma Tei) วัด

เก่าแก่และส าคัญอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง สมัยก่อน ฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บา้น

ชาวประมงซึง่เคารพนับถอืเจา้แม่ทับทมิว่าเป็นเทพแีห่งทะเล ทีฮ่่องกงจะมวีัด

เจา้แมท่ับทมิอยูม่ากมาย ผูค้นสว่นใหญ่จะมาสักการะบชูาเจา้แมท่ับทมิในเรือ่ง

ของการเดนิทางใหป้ลอดภยั วัดจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจนี สรา้งขึน้ตัง้แตปี่

ค.ศ. 1876 อสิระทา่นขอพรตามอธัยาศัย 

น าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการ

เสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านขอพร วัดแชกงหมวิ หรอื วัดกังหันน าโชค วัดนี้ตัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่

ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปี

ผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของ

โชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พอ่แชก้ง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิ์

สทิธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่ว

ประเทศ และเหตกุารณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายที่

เกดิขึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่ว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทัพไปปราบ

กบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของทา่น

คนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไช

น่าของฮอ่งกง ถงึกับจ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็น

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/


ตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของ

วงการการท่องเทีย่วฮ่องกงทีไ่ม่ว่าทัวรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพื่อ

เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคลใหก้บัชวีติ  

 จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมชีือ่เสยีงที ่ยา่นจมิซาจุ่ย ซึง่ถอื

ไดว้า่เป็น แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้น าของฮอ่งกงและของโลก กบัสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิLouis Vuitton, Gucci, 

Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็น

ตน้ ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจตามอัธยาศัย (อสิระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน) 

จนถงึเวลานัดหมาย  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

21.50 น.     ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่EK385 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

23.45 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................ 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 
หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมค่าวซีา่ส าหรับต่างชาตแิละ
ลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 







 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที่
มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ  1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิวนัแรกกบัเจา้หนา้ทีส่ง่ทวัร)์ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง

ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไป
ในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วท

รปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจ

โปรดสอบถาม 



เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่
จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  

แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ 

เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 

วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้
ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ
ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสาย

การบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ
บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็น
การป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  



 


