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โดยสายการบิน HONGKONG EXPRESS AIRWAYS พกั ฮ่องกง 2 คืน 
เทียวทกุวนั ไม่มีฟรีเดย ์

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ- ฮ่องกง – AVENUE OF STAR - SYMPHONY OF LIGHTS   (D)                 
 
07.40 น. พรอ้มกนัทอีาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชนั 4 ประตู 7 เคาน์เตอร ์ P สายการบนิ 

HONGKONG EXPRESS AIRWAYS (UO) เจ้าหน้าทขีองบรษิทัฯคอยอํานวยความ

สะดวก จดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน  
10.55 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทียวบินที UO705 / มีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

14.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Chek Lap Kok ท่าอากาศยานนานาชาตขิองฮ่องกง หลงัผ่านพธิกีารตรวจ

เอกสารคนเขา้เมอืงและสมัภาระ และ ศุลการกรแลว้  จากนัน ใหท้่านออก “Exit B” เพอืพบไกดท์อ้งถนิ 

นําคณะท่านเดนิทาง 

ผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั ขา้มสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE) ซงึเป็นสะพาน

แขวนสองชนัทยีาวทสีุดในโลกมคีวามยาวทงัหมด 2.2 กโิลเมตร (1.4 ไมล)์ เชอืมต่อระหว่างฮ่องกง

อนิเตอรเ์นชนันอล แอรพ์อรต์กบัตวัเมอืง ตวัสะพานชนับน จะเป็นทางใหร้ถยนตว์งิ สว่นชนัล่างเป็นเสน้ทาง
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ของเอม็ทอีาร ์ (MTR) กบัแอรพ์อรต์เอก็เพรสเทรนส ์ (Airport Express Trains) สะพานซงิ

หม่านีไดถู้กคดัเลอืกใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ของคู่รกัทวัโลก 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

18.30 น. เดนิทางสู่ Avenue Of Star ถนนรมิอ่าวทมีรีอยประทบัตราฝ่ามอืตลอดแนวทางรมินํา ถ่ายรปูคูก่บัฝ่า

มอืของดาราและบุคคลผูม้ชีอืเสยีง หนึงในนันมรีอยมอืของเฉนิหลงอกีด้วย โดยมฉีากหลงัเป็นตกึระฟ้ารมิ

อ่าววคิตอเรยีทถี่ายรูป จากนนัไดเ้วลาดโูชวแ์สงสเีสยีงทยีงิใหญ่ทสีุดในโลก 
19.30 น. A Symphony of Lights เวลา 20.00 น. ทุกคาํคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสุดยอดตระการตาที

ไดร้บั 

                   การบนัทกึในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรทยีงิใหญ่ทสีุดของโลก ครอบคลุมพนืทอีาคารตกึ  

                   ระฟ้าสําคญัต่างๆ ทตีงัอยู่สองฟากฝังของอ่าววคิตอเรยีโดยดาดฟ้าของตกึเหล่านี ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซงึ 

                   เพยีงกดสวติช์กจ็ะสอ่งแสงสว่างตระการตาเป็นสตี่างๆ แสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 

จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพกัโรงแรม EATON HOTEL หรือ เทียบเท่า 

 

วนัทีสอง         ฮ่องกง – รถรางพีคแทรม – รีพลสัเบย ์– วดัแชกง - กระเช้านองปิง - ซิตีเกทเอาท์เลท    (D/S,L,-)                 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเช้า แบบติมซาํต้นตาํหรบัของฮ่องกง 
จากนนันําท่านเทยีวเกาะฮ่องกงขนึสูส่ถานี PEAK TRAM เพอืขนึรถรางทจีะนําท่านขนึสู่ THE 
PEAK  จุดชมววิสงูสุดของยอดเขาวคิตอเรยีพคี ซงึเป็นจดุชมววิทสีวย  ตนืตาตนืใจกบัการชม

ทศันียภาพทสีวยงามโดยรถรางจะไต่ขนึเขาทมีคีวามลาดชนัทสีุดของฮ่องกง กบัระดบัความสงู 396 เมตร

เหนือระดบันําทะเล ท่านจะไดส้มัผสัความใกลช้ดิกบับรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชม

ตกึพคีทาวเวอร ์ อาคารรปูร่างครงึวงกลมทมีเีอกลกัษณ์เด่นทสีุด พรอ้มชมอาคารระฟ้าทมีอียู่ทวัไปบรเิวณ

ทงัสองฝัง ฮ่องกงและเกาลูน โดยใชเ้วลาในการขนึสู ่จุดชมววิ เดอะพคี เพยีง 7 นาท ีเท่านัน  
แลว้นําท่านสู ่“อ่าวรีพลัสเ์บย”์ นําท่าน นมสัการ และขอพรอนัศกัดสิทิธ ิจาก “องคเ์จา้แม่กวนอมิ” เพอื

เป็น ศริมิงคล และนมสัการเทพเจา้แห่ง โชคลาภ ทมีชีอืเสยีงว่าใคร ไดม้าสมัผสัท่านจะไดร้บัแต่เงนิทอง

กลบับา้น เรมิต้นดว้ยการเดนิเขา้ดว้ยเทา้ซา้ย และออกดว้ยเทา้ขวา เป็นเคลด็ลบัทชีาวฮ่องกงและคนจนี

บอกว่าคลา้ยกบัการเดนิของเขม็นาฬกิาซงึจะทําใหช้วีติเจรญิกา้วหน้านนัเอง ก่อนจะเดนิเขา้วดัใหแ้วะเสรมิ

ดวงแห่งโชคลาภไดด้ว้ยการลูบลูกแกว้ในปากสงิโตดา้นหน้าวดัเพอืใหหม้แีต่ความโชคด ี จากนนันําท่าน

สกัการะขอพรเจ้าแม่กวนอมิเป็นองคแ์รก จากนันไปไหวข้อพร เจา้แม่ทบัทมิเป็นองคท์สีอง เพอืปกป้องภยั

อนัตรายจากการเดนิทาง และไหวข้อพรโชคลาภจาก เทพเจา้ไฉ่ซงิเอยี เป็นเทพเจ้าทใีหโ้ชคลาภ และความ

มงัมเีงนิทอง ความรํารวย หรอืถา้หากจะขอลูกใหข้อลูกจาก พระสงักจัจายน์  หากอยากไดลู้กชายใหลู้บทอ้ง

ทางดา้นขวา แต่หากอยากไดลู้กสาวใหลู้บทอ้งทางด้านซ้าย จากนันนําท่านขา้มสะพานต่ออายุ เชอืว่าขา้ม

หนึงครงัจะมอีายุยนืเพมิขนึ 3 ปี ถา้หากขา้มแลว้หา้มเดนิยอ้นกลบัไปเดด็ขาด เพราะคนฮ่องกงเชอืว่าชวีติ

จะสนัลงไป 3 ปี สาํหรบัคนโสดเลอืกขอพรกบัเทพเจา้แห่งความรกั ใหเ้อามอืลูบทบีรเิวณหนิสดีํา พรอ้มกบั

อธษิฐานใหส้มหวงักบัความรกั ปิดทา้ยดว้ยการรบัพลงัฮวงจุย้ จาก ศาลาแปดทศิ ซึงเป็นจุดรวมรบัพลงัทดีี

ทสุีด 
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แลว้นําท่านสู ่“อ่าวรีพลัสเ์บย”์ นําท่าน นมสัการ และขอพรอนัศกัดสิทิธ ิจาก “องคเ์จา้แม่กวนอมิ” เพอื

เป็น ศริมิงคล และนมสัการเทพเจา้แห่ง โชคลาภ ทมีชีอืเสยีงว่าใคร ไดม้าสมัผสัท่านจะไดร้บัแต่เงนิทอง

กลบับา้น เรมิต้นดว้ยการเดนิเขา้ดว้ยเทา้ซา้ย และออกดว้ยเทา้ขวา เป็นเคลด็ลบัทชีาวฮ่องกงและคนจนี

บอกว่าคลา้ยกบัการเดนิของเขม็นาฬกิาซงึจะทําใหช้วีติเจรญิกา้วหน้านนัเอง ก่อนจะเดนิเขา้วดัใหแ้วะเสรมิ

ดวงแห่งโชคลาภไดด้ว้ยการลูบลูกแกว้ในปากสงิโตดา้นหน้าวดัเพอืใหหม้แีต่ความโชคด ี จากนนันําท่าน

สกัการะขอพรเจ้าแม่กวนอมิเป็นองคแ์รก จากนันไปไหวข้อพร เจา้แม่ทบัทมิเป็นองคท์สีอง เพอืปกป้องภยั

อนัตรายจากการเดนิทาง และไหวข้อพรโชคลาภจาก เทพเจา้ไฉ่ซงิเอยี เป็นเทพเจ้าทใีหโ้ชคลาภ และความ

มงัมเีงนิทอง ความรํารวย หรอืถา้หากจะขอลูกใหข้อลูกจาก พระสงักจัจายน์  หากอยากไดลู้กชายใหลู้บทอ้ง

ทางดา้นขวา แต่หากอยากไดลู้กสาวใหลู้บทอ้งทางดา้นซ้าย จากนันนําท่านขา้มสะพานต่ออายุ เชอืว่าขา้ม

หนึงครงัจะมอีายุยนืเพมิขนึ 3 ปี ถา้หากขา้มแลว้หา้มเดนิยอ้นกลบัไปเดด็ขาด เพราะคนฮ่องกงเชอืว่าชวีติ

จะสนัลงไป 3 ปี สาํหรบัคนโสดเลอืกขอพรกบัเทพเจา้แห่งความรกั ใหเ้อามอืลูบทบีรเิวณหนิสดีํา พรอ้มกบั

อธษิฐานใหส้มหวงักบัความรกั ปิดทา้ยดว้ยการรบัพลงัฮวงจุย้ จาก ศาลาแปดทศิ ซึงเป็นจุดรวมรบัพลงัทดีี

ทสุีด 
นําท่านเยยีมชม โรงงานจิวเวลรี ทขีนึชอืของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทไีดร้บัรางวลัอนัดบัเยยีม และใชใ้น

การเสรมิดวงเรอืงฮวงจุย้ ซงึโดดเด่นในเรอืงของจกีงัหนั แหวนกงัหนั ทเีชอืกนัว่าเมอืกงัหนัหมนุจะมเีสยีง

เหมอืนเสยีงนับเงนิ เปรยีบเสมอืนผูส้วมใส่จะไดร้บัเงนิทองมาไม่ขาดสาย และปัดเป่าสงิชวัรา้ยออกไป แลว้

ยงินําไปผ่านพธิทีวีดัแชกงหมวิแลว้ดว้ยนนั จะยงิทาํใหส้มัฤทธผิลเฮงๆ ปังๆคลา้ยกบัการเบกิเนตร ท่านใด

อยากใหก้งัหนัของทา่นผ่านพธิทีวีดัแอบกระซบิกบัไกด์ของเราไดเ้ลย จากนันแวะช้อปปิง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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จากนนันําท่านไปวดัแชกงหมิว(กงัหนันําโชค) ซงึเป็นวดัทคีนฮ่องกงเคารพนบัถอืเป็นอย่างมากและเป็น

วดัเก่าแก่วดัหนึงของฮ่องกง ช่วงตรุษจนีของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกนัเขา้ไป ปักธปูในพระอุโบสถเป็นคน 
                    แรกๆและหมุนกงัหนัทสีามารถเปลยีนดวงชะตาของตนเองให ้ ดขีนึ ถ้าไดท้าํแลว้ในปีนันดวงชะตาของคนๆ

นนัจะดตีลอดปี ซงึเป็นความเชอืของคนฮ่องกง ฉะนันคนฮ่องกงจงึนิยมมากราบไหว ้ และมาหมุน                    

กงัหนัก่อนทจีะไปทําธุรกจิหรอืรเิรมิธุรกจิอย่างอนืโดยเฉพาะเหล่าขา้ราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้

และหมุนกงัหนั เพอืใหธุ้รกจิน่าทกีารงานราบรนืเป็นทรีกัของเจา้นายและพวกพอ้ง ทงัยงัปัดเป่าหมุนสงิไมด่ี

ออกไปจากชวีติใหม้แีต่สงิดีๆ เขา้มาในชวีติของเราตลอดทงัปีขอพรต่างๆ 
จากนนันําท่านสมัผสักบัประสบการณ์ทน่ีาตนืตาตนืใจ จาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping 
Skyrail 360) เสน้ทางการท่องเทยีวบนรถกระเชา้เคเบลิ ทสีามารถชมทศันียภาพอนังดงามไดแ้บบพา

โนรามคิ เชอืมจากใจกลางเมอืงตุงชุงถงึหมู่บา้นนองปิงบนเกาะลนัเตา ระยะทางกว่า 5.7ก.ม. จากรถ

กระเช้า ท่านจะไดช้มทศันียภาพอนังดงามของสนามบนินานาชาตฮิ่องกง ทวิทศัน์เหนือทอ้งทะเลของทะเล

จนีใต้ ทวิทศัน์ของเนินเขาอนัเขยีวขจ ี ลําธาร นําตก และป่าอนัเขยีวชอุ่มของอุทยานลนัเตาเหนือ เมอื

กระเช้าไปถงึสุดทาง 

                

            
   

จากนนันําท่านชอ้ปปิงสนิคา้ HONGKONG FACTORY OUTLET ทตีุงชุง แหล่งรวม

เสอืผา้แบรนดเ์นมมากว่า 40 แบรนด ์ ลดราคามากกว่า 50% อาทเิช่น รองเทา้กฬีา, รา้นอาหาร, 
ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ฯลฯ  จนถงึเวลานัดหมาย 

เยน็  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพกัโรงแรม EATON HOTEL หรือ เทียบเท่า 

   

วนัทีสาม วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮาํ – วดัหวงัต้าเซียน – อิสระช้อปปิงนาธาน - สนามบินฮ่องกง       (D/S)                              

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า แบบติมซาํต้นตาํหรบัของฮ่องกง 
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  จากนนันําท่านไปไหว ้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮาํ (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวดัเจา้แม่

กวนอมิทมีชีอืเสยีงแห่งหนึงในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและ

ปกปักรกัษา  วดัเจา้แมก่วนอมิ ท ีHung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun Yum Temple' 
เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตงัแต่ปี ค.ศ.  ถงึแมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็กทไีม่ไดส้วยงามมากมาย แต่เป็น

วดัเจา้แม่กวนอมิทชีาวฮ่องกงนบัถอืมาก แทบทุกวนัจะมคีนมาบูชาขอพรกนัแน่นวดั ถา้ใครทชีอบเสยีง

เซยีมซเีขาบอกว่าทนีีแม่นมากทพีเิศษ กว่านนั  นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซององัเปาจากเจา้แม่

กวนอมิอกีดว้ย ซงึคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม่ ซงึทางวดั

จะจาํหน่ายอุปกรณ์สําหรบัเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้ห้ผูม้าขอพร เมอืสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ กใ็หนํ้า

ซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหน้าองคเ์จา้แม่กวนอมิตามเขม็นาฬกิา  รอบ และเกบ็ซองแดงนันไว ้  ซงึ

ภายในซองจะมจีํานวนเงนิททีางวดัจะเขยีนไวม้ากน้อยแลว้แต่โชค ถา้หากเราประสพความสาํเรจ็เมอืมี

โอกาสไปฮ่องกงอกีกค็่อยกลบัไปทาํบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจนีจะมชีาวฮ่องกงและนกัท่องเทยีวไปสกัการะขอ

พรกนัมากขนาด ต้องต่อแถวยาวมาก คนทไีม่มเีวลากส็ามารถใชเ้วลาอนืๆ ตลอดทงัปีเพอืขอซองแดงจาก

เจา้แม่กวนอมิได้เช่นกนั โดยซอือุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวดัเพยีงแต่ควรเตรยีมซองแดงไปเอง (ในกรณีที

ทางวดัไม่ไดเ้ตรยีมซองแดงไวใ้ห ้  เนืองจากไม่ไดอ้ยู่ในหน้าเทศกาล)  แลว้กใ็สธ่นบตัรตามฐานะและศรทัธา 

เขยีนจาํนวนเงนิทตี้องการลงไปดว้ย ใสส่กุลเงนิยงิดใีหญ่  แลว้กไ็หวด้ว้ยพธิเีดยีวกนั ถ้าประสพความสําเรจ็

ตามทมุ่ีงหวงัค่อยกลบัมาทําบญุทนีีในโอกาสหน้า  

  จากนนันําท่านไหวพ้ระท ีซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน หรอืคนไทยรูจ้กั ในนาม วดัหวงัต้าเซียน เป็นวดัท ี 

                    มอีายุกว่าครงึศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทพีกัอาศยัของการเคหะ ตวัวดัมคีวามงดงามดว้ย อาคารท ี

                    ตกแต่งแบบจนีโบราณ แมจ้ะตงัอยู่บนไหล่เขา เกาลูน เป็นวดัทชีาวฮ่องกงเชอืว่ามคีวามศกัดสิทิธแิละความ

เชอืทางศาสนาถงึ  ศาสนา ไดแ้ก่  เต๋า พุทธ และขงจอื วดัแห่งนีขนึชอืดา้นอทิธฤิทธใินการดแูล 

                    รกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ จงึไดร้บัการนับถอืเป็นพเิศษจากบรรดาคนป่วยพบกบัพลงัศรทัธาของผูค้นทนํีาธูป 

             และสม้ มาสกัการะเพอืขอพรต่างๆ  และหากตอ้งการเขา้หอ้งลบัทเีกบ็ 60 ไทส้ว่ยเอยี หอ้งลบัหวงัตา้เซยีน 

จะมคี่าใชจ่้ายเพมิ 100 HKS/ ท่าน 
กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เพือความสะดวกสบายในการช้อปปิง 

จากนนัใหท้่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืชอ้ปปิงย่านถนนนาธานจมิซาจุ่ย เลอืกซอืสนิคา้ ราคาพเิศษ 

อาทเิช่น เสอืผา้,  รองเทา้, กระเป๋า, เขด็ขดั, นําหอม หรอืของเดก็เล่น ณ จุดชอ้ปปิงชอืดงัต่างๆ ทงั 

ST.MICHEL, TOY R’US, BOSSINI, ESPRIT, G2000, BODY SHOP, RED EARTH, 



2302-0001-HONGKONG                                                                 www.smileytour.com                                                                                    Page 6 of 9 

GIODANO, ADIDAS, LOUIS VICTON MARK & SPENSOR, ARMANI, FERAGAMO, 
BALLY ฯลฯ ม ี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชอื OCEAN TERMINAL  ซงึประกอบไปดว้ย

หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัอยู่ และมทีางเชอืมตดิต่อกนัสามารถเดนิทะลุถงึกนั ไดอ้สิระชอ้ปปิง จนถงึเวลา

นดัหมาย  
13.00 น. นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง 

16.25น. ไดเ้วลาสมควรนําท่านสูส่นามบนิเหริฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบนิ HONGKONG EXPRESS 
AIRWAYS (UO) เทยีวบนิท ีUO702   

18.30 น. ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

- @ - @ - @ The end of service @ - @ - @ - 
 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัเปลียนราคา 

 

อตัราค่าบริการ 

 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เดก็ไม่เอา

เตียง 

เดก็เอาเตียง พกัเดียว 

24-26 กมุภาพนัธ์ 66 
 

20,855 บาท 19,885 บาท 20,855 บาท 5,000 บาท 

 

อตัรานีรวม  

• ค่าตวัเครอืงบนิไป-กลบั (ECONOMY CLASS) แบบหมู่คณะ 

• ค่านําหนกักระเป๋าสมัภาระ 20 กโิลกรมั 

• ค่าอาหารบนเครอืงบนิไปกลบั 

• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทมี ี

• ค่ารถ coach ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง 

• ค่าทพีกั 2 คนื 

• ค่าอาหารทรีะบุตามโปรแกรม 

• ค่าเขา้ชมสถานททีุกแห่งทรีะบตุามรายการ   

• ค่าบตัรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวต่าง ๆ ตามรายการทไีดร้ะบุไว ้

• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขนึอยู่กบัเงอืนไขของกรรมธรรม)์ 

 

 

อตัรานีไม่รวม 

• ค่าทปิไกด ์/ คนขบัรถ 120 HKD ต่อคน ทฮี่องกง 

• ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทนํีาหนกัเกนิ 20 กก. 
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• ค่าใชจ่้ายอนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ค่ามนิิบาร ์ค่าอาหาร และเครอืงดมืทไีมไ่ด้ระบุไวใ้น

รายการ ฯลฯ 

• ภาษมีลูค่าเพมิ 7 % และภาษหีกั ณ ทจี่าย 3%   

 

เอกสารทใีชใ้นการเดนิทาง 

- หนงัสอืเดนิทางทมีวีนักําหนดอายุใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทจีะออกเดนิทาง ตอ้งมหีน้าว่างอย่าง

น้อย 2 หน้า 

หมายเหตุ 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ เมอืเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทนีอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์

และเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

2. เนืองจากรายการทวัรน์ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธกิารใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิในทุกกรณี  

3. การไม่ทานอาหารบางมอืไม่เทยีวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจ่าย  

4.เมอืท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทาง

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆ 
 
 

บริษทัขอสงวนสิทธิ :  รายการทวัรส์ามารถเปลียนแปลงหรือยกเลิกรายการได้ตามความเหมาะสม อนัเนืองจาก

สภาวะอากาศ, การจราจร,การเมอืง, สายการบิน ขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรือกรณีอืนๆ

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมคัคเุทศก,์ หวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทงันีขนึอยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมอืงในวนัเดินทางนันๆเป็นหลกัหรือสาเหตอืุนทีไม่ได้มา

จากบริษทั โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาํคญั กรุณาอ่านรายการและ

เงอืนไขขอ้ตกลงอย่างละเอยีดก่อนทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนันจะถือว่าลูกค้ารบัทราบตามข้อกาํหนดของ

บริษทั หากเกิดความเสียหายใดๆขึน จึงขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบกรณีมีตวัเครอืงบินภายในประเทศ อนั

เนืองจากเหตไุฟลท์บินมีการเปลียนแปลงหรอืถกูยกเลิกจากสายการบิน อนัเนืองมาจากสภาวะอากาศ 

การจราจร การเมืองหรือเหตุใดกต็ามจากสายการบิน ทางบริษทัจะไม่สามารถรบัผิดชอบแทนได้ทุกกรณี 

  

* หมายเหตุ  : รา้นกงัหนัจวิเวลล ีทลีงในโปรแกรมทวัร ์ทาํใหม้ผีลต่อราคาทวัร ์จงึเรยีนใหน้ักท่องเทยีวทุกท่านทราบว่า 

จาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซอืหรอืไม่ซอืขนึอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆทงัสนิ 

  

เดินทางขึนตาํ 20 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยนิดทีจีะชาํระค่าบรกิาร

เพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใิน

การงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวนัอนืต่อไป โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า  
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เงือนไขการจอง และ การชาํระเงิน: 

★ ชาํระเตม็จํานวน กรณีลูกคา้ทาํการจองก่อนวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็

จาํนวน  

★ ชาํระก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 

• หากไม่ชาํระตามทกีําหนด ขออนุญาตตดัทนีงัใหลู้กคา้ท่านอนืทรีออยู่ 

• หากชําระไม่ครบตามจํานวน บรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงอืนไข 

• เมอืท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทงัหมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆทไีด้ระบุไว้

ทงัหมดนีแลว้ 

• หากชาํระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาํเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชือพนักงานขายมาทางอีเมล 

• ส่งรายชือสาํรองทีนัง ผู้เดินทางต้องส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซน็ต์ชือพร้อมยืนยนัว่าต้องการ

เดินทางท่องเทียวทริปใด, วนัทีใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ 

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชือ-นามสกลุ และอืนๆ 

เพือใช้ในการจองตวัเครืองบินทงัสิน 

  

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหน้ากระดาษอย่างตํา 2 

หน้า หากไม่มนัใจโปรดสอบถาม 

 

เงือนไขยกเลิกการจอง : 

เนืองจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทวัรช์ําระเงนิค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ,เลอืน หรอืขอคนืเงนิได้

ทุกกรณ ี และกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสนิ  รวมถงึเมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธ ิไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารและเงนิมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสนิ 

  

เงือนไขและข้อกาํหนดอืนๆ 

1. ทวัรน์ีสําหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน ไม่สนับสนุนผูท้มีจุีดประสงคอ์นื 

2. ทวัรน์ีเป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุว้ในรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทงัหมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทงัหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนีกัท่องเทยีวร่วมเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นกัท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีม่มวีซี่า  และอย่างน้อย 10 วนั

ก่อนการเดนิทางสาํหรบัประเทศทมีวีซี่า  แต่หากทางนกัท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีี

นกัท่องเทยีวร่วมเดนิทางน้อยกว่าททีางบรษิทักําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหน้าชอื เลขทหีนังสอื

เดนิทาง และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณีทนีกัท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หน้าหนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง

บรษิทัพรอ้มการชําระเงนิมดัจาํ 
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5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงัน ีบรษิทัจะคํานึงถงึความปลอดภยัของนกัท่องเทยีวสว่น

ใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนกัท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าช้าของสายการบนิ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนีคํานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัททีางบรษิทัเสนอราคา ดงันัน ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธใินการปรบัราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตวัเครอืงบนิ ค่า

ภาษเีชอืเพลงิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอีํานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อีํานาจของบรษิทักํากบัเท่านนั 

  

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกนั

ทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าทตีรวจได้

อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเทา่นัน ถ้าสงิของดงักล่าวมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกว่าทกีําหนด

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทโีหลดใต้ทอ้งเครอืงบนิเท่านัน  

2. สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าทโีหลดใต้ทอ้งเครอืงบนิเท่านัน  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ทีํามาจากพชื และเนือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข ่เนือสตัว ์ไส้

กรอกหรอืของสดอนืๆ เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิต่อทจีะมาจากสงิเหล่านี หากเจา้หน้าทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรบัในอตัรา

ทสีงูมาก  

  

 

 


