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Period ADL เด็ก 2-18 ปี  SGL  Size Flight 

13-16 ก.ค.60  7,227 +5000 4,500 20 EK 10-12 ก.พ.66 (ศุกร-์อาทติย)์ 11,911 +5,000 4,500 20 EK 

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  
 

ฮอ่งกง..ขอโชค..ขอคู.่.ขอสขุภาพ..ยมืเงนิ  แพคเกจสดุคุม้ !!   
วดัแชกงหมวิ...เจา้แมก่วนอมิไหวพ้ระขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์ณ วดัชือ่ดงัของเกาะฮอ่งกง 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจ…เดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกง เอ็กซเ์พรส [UO] 
 

วนัแรก สวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง - รพีลัสเ์บย ์(เจา้แมก่วนอมิ) – Victoria Point  

  Avenue of Star – โชวแ์สงสเีสยีงทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุ The Symphony of Light 

07.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ที ่4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิฮ่องกง 

เอ็กซเ์พรส (UO) โดยมเีจา้หนา้ทีท่มีงานดรากอ้นกรุ๊ป คอยอ านวยความสะดวก   

10.45 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง เทีย่วบนิที ่UO 705 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โปรดส ัง่จองลว่งหนา้) 
14.35 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮ่องกง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ออกทางออก B เพือ่พบ

ไกดท์อ้งถิน่ เดนิทางมาจุดแรกทีห่าดทรายรพีลสัเบย ์(REPULSE BAY) หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้วแหง่น้ีสวยที

สดุแห่งหนึง่และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรูีปปั้นของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิ

โห่วซึง่ท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาดใหท้่าน 

นมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคลขา้มสะพานตอ่อายุซึง่เชือ่กันวา่

ขา้มหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี อิสระขอพรตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย น าท่านขึ้นชมจุดชมววิ

วคิตอเรยีพ๊อยซ ์เป็นจุดทีช่มความงามของเมอืงจุดหนึง่ทีใ่ครมาแลว้ก็ตอ้งมาทีน่ี่ เพราะทีไ่ดรั้บความนยิมกัน

มาก เมือ่ขึน้มาถงึแลว้เราจะพบกับตกึรูปทรงแปลกตาตัง้เด่นเป็นสง่าหนึ่งในเสน่หข์องฮ่องกง ทวิทัศน์ของตกึ

ระฟ้ารมิอา่วทีไ่มเ่หมอืนใคร 

                   

ค า่                 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าคณะท่านเดนิทางสู ่Avenue Of Star ถนนรมิอ่าวทีม่รีอยประทับตราฝ่ามอืตลอดแนวรมิน ้า ถ่ายรูปคู่กับฝ่า

มอืของดาราและบุคคลผูม้ชี ือ่เสยีง หนึง่ในนัน้มรีอยมอืของเฉินหลงอกีดว้ย โดยมฉีากหลังเป็นตกึระฟ้ารมิอ่าว

วคิตอเรยีทีถ่า่ยรูปอยา่งไรก็เพลนิ ดโูชวแ์สงสเีสยีงทีย่ ิง่ใหญท่ีสุ่ดในโลก The Symphony of Light ทีใ่ช ้

นักแสดงเป็นตกึระฟ้าทัง้จากฝ่ังเกาลูนและฝ่ังฮ่องกง เป็นการแสดงทีต่ระการตาโดยไดรั้บการบันทกึจากกนิ

เนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ยิง่ใหญ่ที่สุดของโลกของโลก บ่งบอกถงึความยิง่ใหญ่ของเขต

เศรษฐกจิฮอ่งกง 
ทีพ่กั O Hotel หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่น ัน้ 
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วนัทีส่อง อสิระเต็มวนั ใหท้า่นเลอืกซือ้ของ หรอื เทีย่วตามใจชอบ ไดต้ามอธัยาศยั (ไมร่วมอาหารเชา้ กลางวนั เย็น) 

  ► ทา่นสามารถเลอืกเทีย่วไดต้ามความชอบของทา่น 
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วนัทีส่าม โรงงานจวิเวลรี ่– รา้นหยก – วดัแชกงหมวิ – สนามบนิแช็กหลบัก็อก – กรงุเทพฯ            

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสักการะทีว่ดัหวงัตา้เซยีน (หว่องไท่ซนิ) เป็นวัดเก่าแก่กว่า

รอ้ยปี ชาวฮ่องกงจะเดนิทางมาเพื่อขอพรอย่างไม่ขาดสาย เน่ืองจาก

พวกเขาเชือ่วา่ตอ่ใหม่ั้งมหีรอืยากจนก็ป่วยไดเ้หมอืนกัน จงึมาขอพรให ้

ตนเองมสีขุภาพแข็งแรงไรโ้รคภัย นอกจากนัน้ยังสามารถอธษิฐานขอคู่

ดว้ยดา้ยแดงตามความเชือ่ของทีน่ั่น หลังจากขอใหปั้ดเป่าทุกข ์ขอคู่ 

ขอสขุภาพกันเสร็จแลว้ เราจะพาท่านมาท าพธิยีมืเงนิเทพเจา้ น าท่าน

เยีย่มชม โรงงานจวิเวลรี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บ

รางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้ ซึง่โดดเด่นใน

เรือ่งของจีก้ังหัน แหวนกังหัน ทีเ่ชือ่กันว่าเมือ่กังหันหมุนจะมเีสยีงเหมอืนเสยีงนับเงนิ เปรยีบเสมอืนผูส้วมใสจ่ะ

ไดรั้บเงนิทองมาไมข่าดสาย และปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป แลว้ยิง่น าไปผา่นพธิทีีว่ัดแชกงหมวิแลว้ดว้ยนัน้ จะยิง่

ท าใหส้ัมฤทธิผ์ลเฮงๆ ปังๆคลา้ยกับการเบกิเนตร ท่านใดอยากใหก้ังหันของท่านผ่านพธิทีีว่ัดแอบกระซบิกับ

ไกดข์องเราไดเ้ลย จากนัน้แวะชอ้ปป้ิงทีร่า้นหยก กันต่อ หยกในจีนโบราณจนมาถงึสมัยนัน้ยังมคีวามเชือ่ว่า

เป็นอัญมณีที่ล ้าค่าและหายากทีบ่่งบอกฐานะของสตรีในสมัยก่อน แต่ในสมัยใหม่น้ีจะเชือ่ว่าหยกสเีขียวนัน้

เหน่ียวน าโชคและความร ่ารวย ดังค ากล่าวทีว่่า “สเีขยีวเหน่ียวทรัพย”์ ถอืเป็นการเสรมิฮวงจุย้ทีด่ขีองผูส้วมใส่ 

อสิระใหท้่านไดเ้รียนรูช้นิดของหยกและเลือกซือ้ตามใจชอบ จากนั้นน า

ท่านขอพร วดัแชกงหมวิ หรือเรียกว่า วดักงัหนัน าโชค วัดน้ีตัง้อยู่ที่

ต าบลซ่าถิน่ ซึง่ถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง 

สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่ง

ความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรูีปป้ันเจา้พ่อ

แชก้ง๊ และดาบไรพ่้ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเลา่วา่ในชว่งปลาย

ของราชวงศ์ชงิ แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่ว

ประเทศ และเหตุการณ์น้ีไดก้อ่เกดิบุรุษชาตนัิกรบทีช่ือ่ว่าขนุพล แชก้๊ง ที่

ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเอง

ก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่วา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่วา่จะยกทัพไปปราบ

กบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ่้ายเชน่กัน ดาบไรพ้่ายของทา่น

คนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์็อฟไชน่า

ของฮ่องกง ถงึกับจ าลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึที่

ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดยีว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันน าโชคที่มชีือ่เสยีงของ

วงการการท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซื้อสนิคา้มงคลชิน้น้ี เพื่อ

เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคลใหก้ับชวีติ     

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ SET BOX 

13.00 น. จากนัน้สมควรแกเ่วลานัดหมาย  น าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

16.25 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบนิฮอ่งกง เอ็กซเ์พรส เทีย่วบนิที ่UO702 (ไมม่บีรกิารอาหาร) 

18.35 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการไดต้ามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การจราจร

, การเมือง, สายการบิน ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดย

มัคคเุทศก,์ หัวหนา้ทัวรแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลักหรือสาเหตุอืน่ที่ไม่ไดม้าจากบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอย่างละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืว่าลูกคา้รับทราบ

ตามขอ้ก าหนดของบรษัิท หากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ อันเนื่องจาก

เหตุไฟลท์บนิมกีารเปลีย่นแปลงหรอืถูกยกเลกิจากสายการบนิ อันเนื่องมาจากสภาวะอากาศ การจราจร การเมอืงหรอืเหตุใดก็ตามจาก

สายการบนิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถรับผดิชอบแทนไดท้กุกรณี 
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* หมายเหตุ  : รา้นกังหัน รา้นหยก รา้นผเิซีย่ะ ฯลฯ ไวใ้นโปรแกรมทัวรด์ว้ย เหตุเพราะมผีลต่อราคาทัวร ์จงึเรยีนใหนั้กท่องเที่ยวทุกท่าน

ทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูกั่บความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆทัง้สิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่นัน้ 
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 500,000-1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× ประกันสขุภาพ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึ
พอใจของทา่น  

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวทั้ง้หมด

นี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางอเีมล 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มา

ให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ,เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  และ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุนผูท้ีม่จีุดประสงคอ์ืน่ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้
ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก 

ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอก

หรอืของสดอืน่ๆ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

