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รหัสโปรแกรม : 27220 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

Period ADL  SGL  Size Flight 

1-3 พฤษภาคม 66 11,911 4,500 20 EK 

2-4  พฤษภาคม 66  11,911 4,500 20 EK 

3-5 พฤษภาคม 66 13,331 4,500 20 EK 

4-6 พฤษภาคม 66 (วนัฉตัรมงคล) 14,441 4,500 20 EK 

5-7 พฤษภาคม 66 ( ศ-อา) 14,441 4,500 20 EK 

6-8 พฤษภาคม 66 (ส-จ) 13,331 4,500 20 EK 

7-9 พฤษภาคม 66 11,911 4,500 20 EK 

11-13 พฤษภาคม 66 11,911 4,500 28 EK 

12-14 พฤษภาคม 66    (ศ-อา) 13,331 4,500 20 EK 

13-15 พฤษภาคม 66 (ส-จ) 13,331 4,500 20 EK 

14-16 พฤษภาคม 66 11,911 4,500 20 EK 

18-20 พฤษภาคม 66 11,911 4,500 20 EK 
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19-21 พฤษภาคม 66 (ศ-อา) 13,331 4,500 20 EK 

20-22 พฤษภาคม 66 (ส-จ) 13,331 4,500 20 EK 

21-23 พฤษภาคม 66 11,911 4,500 20 EK 

25-27 พฤษภาคม 66 11,911 4,500 20 EK 

26-28 พฤษภาคม 66 (ศ-อา) 13,331 4,500 20 EK 

27-29  พฤษภาคม 66 (ส-จ) 13,331 4,500 20 EK 

28-30 พฤษภาคม 66 11,911 4,500 20 EK 

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

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

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจ…เดนิทางโดยสายการบนิ EMIRATES [EK] 

 

วนัแรก สวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง                              

10.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ที ่4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์

(EK) โดยมเีจา้หนา้ทีท่มีงานดรากอ้นกรุ๊ป คอยอ านวยความสะดวก   

14.00 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง เทีย่วบนิที ่EK 384 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.05 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ออกทางออก B เพือ่พบ

ไกดท์อ้งถิน่  

ค า่                 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O Hotel หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2 ทา่น/หอ้ง)เทา่น ัน้ 
 

วนัทีส่อง อสิระเต็มวนั เทีย่วตามใจชอบ ไดต้ามอธัยาศยั (ไมร่วมอาหารเชา้ กลางวนั เย็น) 

  

   

► ทา่นสามารถเลอืกเทีย่วไดต้ามความชอบของทา่น 
 

 
 

          

 

*****ราคานี ้เฉพาะซือ้กอ่นออกเดนิทางเทา่น ัน้***** 
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อสิระวนัที ่2 ของการเดนิทาง อสิระวนัที ่3 ของการเดนิทาง 

2-4 พฤษภาคม 66 1-3 พฤษภาคม 66 

4-6 พฤษภาคม 66 (วนัฉตัรมงคล) *** 3-5 พฤษภาคม 66*** 

5-7 พฤษภาคม 66 (ศุกร-์อาทติย)์ *** 6-8 พฤษภาคม 66 

7-9 พฤษภาคม 66 13-15 พฤษภาคม 66 

11-13 พฤษภาคม 66 *** 20-22 พฤษภาคม 66 

12-14 พฤษภาคม 66 (ศุกร-์อาทติย)์ *** 27-29 พฤษภาคม 66 

14-16 พฤษภาคม 66  

18-20 พฤษภาคม 66 ***  

19-20 พฤษภาคม 66 (ศุกร-์อาทติย)์***  

21-23 พฤษภาคม 66  

25-27 พฤษภาคม 66 ***  

26-28 พฤษภาคม 66 (ศุกร-์อาทติย)์***  

28-30 พฤษภาคม 66  

 

Remark : ***Option Disneyland Allotment ทาง
บรษิทัเต็มตอ้งขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

ทีพ่กั O Hotel หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่น ัน้ 

 

 

วนัทีส่าม ฮอ่งกง – หาดรพีลัสเ์บย ์– วดัหวงัตา้เซยีน – โรงงานจวิเวลรี ่– รา้นหยก – วดัแชกงหมวิ  

  วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า – ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ – Avenue of Star – โชวแ์สงสเีสยีงทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุ  

The Symphony of Light - สนามบนิเช็กลปักอ๊ก – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารติม่ซ า  

เดนิทางมา หาดทรายรพีลสัเบย ์(REPULSE BAY) หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้วแหง่น้ีสวยทสีดุแหง่หนึง่และยังใช ้

เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปป้ันของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ที่

ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่

ชายหาดใหท้า่น นมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชค

ลาภเพือ่เป็นสริมิงคลขา้มสะพานตอ่อายุซึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายุ

เพิม่ขึน้ 3 ปี อสิระขอพรตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย น าท่านสักการะ

ทีว่ดัหวงัตา้เซยีน (หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวัดเกา่แกก่วา่รอ้ยปี ชาวฮ่องกงจะ

เดนิทางมาเพือ่ขอพรอย่างไม่ขาดสาย เน่ืองจากพวกเขาเชือ่ว่าต่อใหม่ั้งมี

หรือยากจนก็ป่วยไดเ้หมอืนกัน จงึมาขอพรใหต้นเองมสีุขภาพแข็งแรงไร ้

โรคภัย นอกจากนั้นยังสามารถอธษิฐานขอคู่ดว้ยดา้ยแดงตามความเชือ่

ของทีน่ั่น หลังจากขอใหปั้ดเป่าทุกข ์ขอคู่ ขอสุขภาพกันเสร็จแลว้ เราจะ

พาทา่นมาท าพธิยีมืเงนิเทพเจา้ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  น าท่านชม โรงงานจวิเวลรี ่ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ไดรั้บ

รางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ ซึง่โดดเดน่ในเรือ่งของ

จีก้ังหัน แหวนกังหัน ทีเ่ชือ่กันว่าเมือ่กังหันหมุนจะมเีสยีงเหมอืนเสยีงนับเงนิ 

เปรียบเสมอืนผูส้วมใส่จะไดรั้บเงนิทองมาไม่ขาดสาย และปัดเป่าสิง่ชั่วรา้ย

ออกไป แลว้ยิง่น าไปผ่านพธิทีีว่ัดแชกงหมวิแลว้ดว้ยนัน้ จะยิง่ท าใหส้ัมฤทธิ์

ผลเฮงๆ ปังๆคลา้ยกับการเบกิเนตร ท่านใดอยากใหก้ังหันของท่านผ่านพธิทีี่

วัดแอบกระซบิกับไกดข์องเราไดเ้ลย จากนัน้แวะชอ้ปป้ิงทีร่า้นหยก กันต่อ หยกในจนีโบราณจนมาถงึสมัยนัน้

ยังมคีวามเชือ่ว่าเป็นอัญมณีทีล่ ้าค่าและหายากทีบ่่งบอกฐานะของสตรีในสมัยก่อน แต่ในสมัยใหม่น้ีจะเชือ่ว่า
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หยกสเีขยีวนัน้เหน่ียวน าโชคและความร ่ารวย ดังค ากลา่วทีว่า่ “สเีขยีวเหน่ียวทรัพย”์ ถอืเป็นการเสรมิฮวงจุย้ทีด่ี

ของผูส้วมใส ่อสิระใหท้่านไดเ้รยีนรูช้นดิของหยกและเลอืกซือ้ตามใจชอบ จากนัน้น าท่านขอพรวดัแชกงหมวิ 

หรือเรียกว่า วดักงัหนัน าโชค วัดน้ีตัง้อยู่ที่ต าบลซ่าถิน่ ซึง่ถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของ

ฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรื่องความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของ

โชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรูีปปั้นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ่้ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่า

ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตุการณ์น้ีได ้

กอ่เกดิบรุุษชาตนัิกรบทีช่ือ่วา่ขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ และ

ท่านเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไม่วา่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะ

เสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ่้ายเช่นกัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจีนถอืว่ามีความเป็น

มงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง ธนาคารแบงคอ์็อฟไชน่าของฮ่องกง ถงึกับ

จ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์

ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจี้กังหันน าโชคทีม่ี

ชือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกงทีไ่ม่ว่าทัวรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้ง

เลือกเช่าเลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้น้ี เพื่อเสรมิสรา้งบารมี และศริมิงคลใหก้ับ

ชวีติ และขอพรเจา้แมก่วนอมิฮองฮ ากันตอ่ เพือ่ความร ่ารวยเงนิทอง เป็นวัด

ที่ขึน้ ชื่อเรื่องการปลดหน้ีสนิ รับทรัพย์ ปิดยอดขาย สายคา้ขายที่ตอ้งการ

ความเฮงความปังตอ้งมาทีน่ี่ใหไ้ด ้โดยจะมฤีกษ์ขอยมืเป็นเทศกาล แต่ท่าน

สามารถใชฤ้กษ์สะดวกมายมืท่านไดแ้ต่เมือ่ใดทีส่ าเร็จผลจงกลับมาขอบคุณ

เจา้แม่กวนอมิ ซงึโดยส่วนใหญ่แลว้ผูท้ีม่าทีน่ี่มักจะไดม้ากันมากกว่า 1 ครัง้ 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ยา่นจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมุมโลก 

โดยเฉพาะเลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จุใจ จนกวา่ถงึเวลานัด   

 ***อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง***  

ค า่ 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 
จากนัน้สมควรแกเ่วลานัดหมาย  น าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

21.30 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385  

23.45 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 

* 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)์  
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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: 

 ชำระเต็มจำนวน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

 ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ชำระตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล 
• ส่งรายชือ่สำรองทีน่ัง่ ผู้เดินทางตอ้งส่งสำเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วันที่ใด, ไปกับใครบา้ง, เบอร์โทร 

// [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ 
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก ,เลื่อน หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้า
ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนผู้ที่มีจุดประสงค์อื่น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่

คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดิ นทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น 
เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
9. ไม่สามารถล็อคที่นั่งบนเครื่องได้ หรือ  
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใส

ซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่
กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกหรือของสดอ่ืนๆ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะ

มาจากส่ิงเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก  
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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