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ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค+นมสัการเจา้แม่กวนอิมที่หาด 

REPULSE BAY +เก็บภาพประทบัใจกบัถนนดารา AVENUE OF STAR 

ขอพรวดัหวงัตา้เซียน+หมุนกงัหนั แกช้ง ขอพรรบัโชคลาภ ณ วดัแชกงหมิว 

ชอ้ปป้ิงถนนนาธานกบัแบรนดเ์นมดงัระดบัโลก 
 

 
พิเศษ1. บินกบัสายการบินศรีลงักนั มีจอทุกท่ีนัง่ 

พิเศษ2.พกัฮ่องกงระดบั  4ดาว 

พิเศษ3. เต็มอ่ิมกบัอาหารทะเลสดๆ ท่ีหล่ีหยุน่มุ่น  
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วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – AVENUE OF STAR - A SYMPHONY OF LIGHTS 

11.00 น.     พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์S สายการบิน SRILANKAN AIRLINES พบ

เจา้หนา้ท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 

13.15 น.     บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน UL422 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ที่นัง่เป็นแบบ 2-4-2 

พรอ้มจอทีวีส่วนตวัทุกที่นัง่) 

 

 

 

 

 

 

 

16.55 น.      ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B”จากน้ันน าท่านเดิน

ทางผ่านสะพานชิงหมา่  ซ่ึงเป็นสะพานท่ีถือไดว้า่เป็นสะพานรางคู่  ท่ียาวท่ีสุดในโลก 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (1)  น าท่านชม  Avenue of Star ท่านจะไดพ้บกับรอยประทับมือของ

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวูด้ตะวนัออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จาง

ม่านอวี้ , เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยงัไม่รวมถึงคนดังอ่ืน ๆ ท่ีไดป้ระทับรอยมือลงบนพ้ืนซีเมนต์ น าท่านชม  A 

Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค า่คืน   การแสดงมลัติมีเดียสุดยอด

ตระการตาท่ีได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก

ครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคัญต่างๆท่ีตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึก

เหล่าน้ีประดับไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึง

บรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 

 

 

 

 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกัPENTA HOTEL /REGAL ORIENTAL/REGAL AIRPORT HOTEL หรอืเทียบเท่า 
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วนัที่สอง วิคตอเรียพีค – รีพัลสเ์บย ์- วัดแชกงหมิว – วัดหวังตา้เซียน – ช้อปป้ิงนาธาน  – 

พิเศษ!! อาหารทะเลหยีห่ยุน่มุ่น 

เชา้          บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยต่ิมซ าขึ้ นช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ ้ง, 

ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจ๊ก เป็นตน้ (2)  จากน้ันน าท่านขึ้ นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและ

สวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะ

ฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งน้ียงัต่ืนตากับตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ท่ี

ก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงคแ์ละตึกอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้น

น าของฮ่องกงพรอ้มทั้งถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทับใจ  น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีขึ้ นช่ือของ

ฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้   

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณ

ชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัว่าขา้มหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้ น 3ปี  จากน้ันใหท่้าน

ไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดรวมรบัพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง  อีกทั้งยังใหท่้านไดข้อพรเร่ือง

เน้ือคู่ ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย.น าท่านชมรา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท๊อปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยา

จีน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพ่ือสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือกนัว่าถา้

หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ีในวนัขึ้ นปีใหม่  น า

ท่านเดินทางสู่ วดัหวังตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี 

โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพ่ือขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง  ไรโ้รคภยั   
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น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ  จากน้ันอิสระให้

ท่านเต็มอ่ิมกับการชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย มกัจะตั้งตน้กันท่ีสถานีจิมซาจุ่ย  มีรา้นขายของทั้งเคร่ืองหนัง, 

เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบท่ีเป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอก

ตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปด้วย

หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเช่ือมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) บริการท่านดว้ยอาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บา้นชาวประมง หล่ีหยุ่น

มุ่น ใหท้่านไดเ้ต็มอิ่มกับเมนู กุง้มังกรอบซีส, เป๋าฮ้ือน่ึงซีอ้ิว, กั้งทอดกระเทียม, ปูผดัพริกไทยด า, กุง้

ลวก, หอยเชลลน่ึ์งกระเทียมและวุน้เสน้, ปลาสดน่ึงซีอ้ิว เป็นตน้ 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกัPENTA HOTEL /REGAL ORIENTAL/REGAL AIRPORT HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม กระเชา้นองปิง – พระใหญ่โปว่หลิน – ชอ้ปป้ิง CiTY GATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สถานี Tung 

Chung เพ่ือขึ้ น กระเชา้ลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ไปยงัเกาะลนัเตา เปล่ียนบรรยากาศชมทัศนียภาพ

อนังดงามระหวา่งเดินทางจากท่ีสูง อีกทั้งยงัสามารถช่ืนชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนัง่ปรางสมาธิทองสมัฤทธ์ิ

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจากกระเชา้ เมื่อลงจากกระเชา้ท่านสามารถนมสัการพระใหญ่ไดท่ี้วัดโป่หลิน 

หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา....องคพ์ระสรา้งจากการเช่ือมแผ่นสมัฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนกั 250 

ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้  จากน้ันอิสระ

ใหท่้านได้สัมผัสกับหมู่บา้นวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege)  ใหท่้านไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ 

รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ี

สามารถผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั  
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อิสระ ท่ีหา้งดงั Citygate Outlet Mall ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินคา้แบรนเนมระดบั

โลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬา

มากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใตดิ้นจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้ับจ่ายกันไดอ้ย่างจุใจ (อิสระ

อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)   .....กรุณาตรงตอ่เวลานดัหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน..... 

18.00 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  SRILANKAN AIRLINE     เที่ยวบินที่   UL423 

20.00 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***  คณะยนืยนัการเดินทางท่ี 9 ท่านมีหวัหนา้ทวัร์ 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

03 – 05 ตลุาคม 2558 16,900 16,900 15,900 4,500 

22 – 24 ตลุาคม 2558 17,900 17,900 16,900 4,500 

24 – 26 ตลุาคม 2558 16,900 16,900 15,900 4,500 

31 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 

2558 

16,900 16,900 15,900 4,500 

07 – 09 พฤศจกิายน 2558  15,900 15,900 14,900 4,500 

14 – 16 พฤศจกิายน 2558 15,900 15,900 14,900 4,500 

21 – 23 พฤศจกิายน 2558 15,900 15,900 14,900 4,500 

28 – 30 พฤศจกิายน 2558 15,900 15,900 14,900 4,500 

05 – 07 ธนัวาคม 2558 17,900 17,900 16,900 4,500 

10 – 12 ธนัวาคม 2558 17,900 17,900 16,900 4,500 

12 – 14 ธนัวาคม 2558 16,900 16,900 15,900 4,500 
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19 – 21 ธนัวาคม 2558 16,900 16,900 15,900 4,500 

24 – 26 ธนัวาคม 2558 17,900 17,900 16,900 4,500 

26 – 28 ธนัวาคม 2558 17,900 17,900 16,900 4,500 

31 ธนัวาคม 58 – 02 มกราคม 59 20,900 20,900 19,900 6,500 

02 – 04 มกราคม 2559 19,900 19,900 18,900 4,500 

09 – 11 มกราคม 2559 16,900 16,900 15,900 4,500 

16 – 18 มกราคม 2559 16,900 16,900 15,900 4,500 

23 – 25 มกราคม 2559 16,900 16,900 15,900 4,500 

30 มกราคม – 01 กุมภาพนัธ ์59 16,900 16,900 15,900 4,500 

 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

 หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็

ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่า

ซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้

บริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
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เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ  

ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนัจนัทร ์ถึง

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์

ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการ

จองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีได้

จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋

เครื่องบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนัจนัทร ์ถึง
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์

ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
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3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนั

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวรว่มเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทาง

บริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 

ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั

ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจได้

อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนด

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสตัว ์ไส้

กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก  
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