
 

 

หวานใจฮ่องกง 2D1N 

 

 

 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลนัเตา - Citygate Outlet Mall - A Symphony of Lights 
05.00 น. พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 
08.00 น. บินลดัฟา้สู ่ฮ่องกง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG600 (กรุณาเช็คเที่ยวบินเดินทางก่อนท าการจอง) 

11.45 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะทา่นออก Exit B 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (1) จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่สถานีตงชุง เพื่อขึน้ กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา  
 
กรณีถ้าลกูค้าอยากท้าทายความหวาดเสยีว สามารถอพัเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พืน้ทบึ) เป็นกระเช้าคริสตลั (พืน้กระจก
ใส) สามารถแจ้งหวัหน้าทวัร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ทา่นละ  100 เหรียญฮ่องกง      

 
ไปยงัเกาะลนัเตาเพื่อนมสัการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธ์ิ 160 
ชิน้ องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่ จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่ โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐาน
ดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยพระพทุธรูป
มีช่ือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสงูเท่ากับตึก 3 ชัน้ ออกแบบตามฐาน
โครงสร้างของหอฟา้เทียนถานในปักก่ิง 
 

 

น าทา่นขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน  ให้ทกุทา่นได้ตัง้จิตอธิษฐานขอพรไมว่า่จะเป็นเร่ืองสขุภาพ การงาน 

การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร  จากลานอธิษฐาน ทา่นสามารถเดินขึน้ชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบนัไดทอด

ยาวจ านวน  268 ขัน้  บริเวณฐานพระพทุธรูป เป็นท่ีประดิษฐานของบรมสารีกธาต ุ(พระเขีย้วแก้ว)  และพระพทุธรูปหยกขาว ท่ี

อนัเชิญมาจากศรีลงักา  ภาพวาดพทุธประวตัิโดยวาดจากสนี า้มนั (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ  60 เหรียญฮ่องกง)  หรือชมววิ



 

 

ของเกาะลนัเตาในมมุสงูได้  และยงัมีรูปปัน้ของเทพธิดาถวายเคร่ืองสกัการะตามความเช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่

รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ 

 

นอกจากนีท้่านยงัสามารถเข้าชม วัดโป่วหลิน  ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ทัง้ 5 พระองค์ ณ อาคาร

หมื่นพุทธ  โดยบนหลงัคาวดัจะมีสตัว์มงคลตรงมมุของหลงัคา ห้ามน าเคร่ืองเซ่นไหว้ที่ประกอบด้วยเนือ้สตัว์เข้ามาไหว้เป็นอนั

ขาด 

 

จากนัน้ให้ทา่น อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ทา่นได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมูบ้่านจ าลอง

แหง่นีท้า่นจะได้พบความสนกุที่สามารถผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดัง้เดิมไว้ได้อยา่งลงตวั  

แวะพกัเหน่ือย หาของอร่อยกิน แนะน าบวัลอยหยินหยาง บวัลอยที่ผสมผสานกนัได้อยา่งลงตวัระหวา่งงาด า (สดี า) กบั

กระทิ (สขีาว) ให้ความสดช่ืนไมน้่อย เร่ืองความอร่อยพดูได้ค าเดยีว “ต้องลอง”    

หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อน าท่านขึน้สู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าผู้ใหญ่ท่านละ 
40 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ  20 เหรียญฮ่องกง 



 

 

จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ ที่ห้างดงั CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิง้สนิค้าตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินค้าแบ

รนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั ้ง

รองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชัน้ใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้า ไม่ว่าจะเป็น 
ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ  

จากนัน้น าท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอนัดบัเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สดุเป็นอนัดบั 2 ของโลก และใน

ปัจจบุนัอยูท่ี่อนัดบัท่ี 7 ของโลก  ตวัสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชัน้ ชัน้บนมีเส้นทางรถวิ่งจ านวน 6 ช่องทาง สว่นชัน้ลา่ง

ใช้ส าหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสมุอีก 4 ช่องทาง เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้ว

เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วยงบประมาณ 7.2 พนัล้านเหรียญฮ่องกง 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2)  น าท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุก

ค ่าคืน  การแสดงมลัติมีเดียสดุยอดตระการตาที่ได้รับการบนัทึกในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ที่สดุ

ของโลกครอบคลมุพืน้ท่ีอาคารตึกระฟา้ส าคญัตา่งๆที่ตัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอา่ววิคตอเรียโดยบนดาดฟา้ของตึกเหลา่นีป้ระดบัไป

ด้วยแสงไฟ ซึง่เพียงกดสวิตช์ก็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสีตา่งๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง จากนัน้น า

ทา่นเข้าสูท่ี่พกั 

 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก... DORSETT TSUEN WAN HOTEL / COZI OASIS หรือเทียบเท่า 

 



 

 

วันที่สอง ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพลัส์เบย์ – วดัแชกงหมวิ – วดัหวังต้าเซียน - ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยติ่มซ าขึน้ช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น 
(3) 

จากนัน้น าท่าน ขึน้สู่ เขา  VICTORIA PEAK โดยรถบสัชมจุดวิวสวยท่ีสดุของฮ่องกง ทกุท่านจะได้สมัผสับรรยากาศบริสทุธ์ิสด

ช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลนูได้ทัง้เกาะอยา่งชดัเจน จดุชมวิวที่ดีที่สดุและห้ามพลาดเมื่อมา 

The Peak สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทัง้ 360 องศา มีความสงูถึง 428 เมตรจากระดบัน า้ทะเลที่จุดนีส้ามารถมาชมวิวเมือง

ฮ่องกงได้ทัง้วนัซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสงูระฟ้าของ

ฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตัง้ของธุรกิจ ชัน้
น าของฮ่องกงพร้อมทัง้ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 

 

จากนัน้น าท่านนมสัการขอพรสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิเพ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเช่ือว่า ณ บริเวณหาดรีพลัส์เบย์ 

เป็นจดุที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุของเกาะฮอ่งกง  น าทา่นเร่ิมขอพร   เจ้าแม่กวนอิม  จากนัน้น าทา่นขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย  เทพเจ้า

แหง่โชคลาภ ความมัน่คง ทรัพย์สนิเงินทอง  หรือถ้าทา่นไหนมีลกูยาก ก็สามารถขอพรเร่ืองลกูจากพระสังฆจาย ได้ 

 



 

 

จากนัน้น าท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเช่ือกนัว่าข้ามหนึ่งครัง้จะมีอายุเพิ่มขึน้ 3 ปี  หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเร่ือง

ความรัก จากเทพเจ้าแห่งความรักก็ได้  จากนัน้ขอพรเร่ืองการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภยัจาก เจ้าแม่ทับทิม จากนัน้ให้ท่าน

ได้รับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึง่ถือวา่เป็นจดุรวมรับพลงัที่ดีที่สดุของฮ่องกง 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สกัการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตัง้จิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง 

จากนัน้ให้ท่านหมนุกงัหนัทองแดงจะมีกงัหนั 4 ใบพดั แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภยั, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงิน

ทอง เช่ือกนัวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครัง้ จะช่วยปัดเป่าสิง่ชัว่ร้ายออกไป และน าพาสิง่ดีๆเข้ามา 

 

ต านานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ “วดักงัหนัลม” เป็นอีกหนึง่วดัที่มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน สร้างมาตัง้แต ่300 ปี

ก่อน ตามต านานเลา่กนัวา่ได้มีโจรสลดัต้องการท่ีจะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพบักงัหนัลมแล้ว

น าไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎวา่โจรสลดัได้จากไปและไมไ่ด้ท าการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเช่ือวา่กงัหนัลมนัน้ช่วยขจดัสิง่ชัว่ร้าย



 

 

ที่ก าลงัจะเข้ามา และน าพาสิง่ดีๆมาสูต่น จึงได้สร้างวดัแชกงแหง่นีช้ึน้ เพื่อระลกึถึงนายพลแชกง และเป็นท่ีสกัการะบชูาเพื่อไมใ่ห้

มีสิง่ไมไ่ด้เกิดขึน้ 

น าทา่นเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอร์ร่ี ที่ขึน้ช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที่ได้รับรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวง

จุ้ย โดยการย่อใบพดัของกังหนัวดัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบั ไม่ว่าจะเป็น จี ้ แหวน  ก าไล เพื่อให้เป็นเคร่ืองประดบัติดตวั 

และเสริมดวงชะตา น าทา่นชม ร้านหยก มีสนิค้ามากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก  หรือสตัว์น าโชคอย่างป่ีเสี่ยะ  อิสระให้

ท่านได้เลือกชือ้เป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลกึ หรือน าโชคแด่ตวัท่านเอง น าท่านเดินทางสู ่วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ ง 

จะเรียกวดันีว้า่ หว่องไทซ่ิน) เป็นวดัเก่าแก่อายกุวา่ร้อยปี โดยชาวฮ่องกงสว่นใหญ่เดินทางมาวดันีเ้พื่อขอพรให้สขุภาพแข็งแรง ไร้

โรคภยั ซึง่วดัแหง่นีเ้ป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อยา่งเทพเจ้าหลกัของวดัคือเทพหวงัต้าเซียน 

 

วิธีการอธิษฐานขอคู่ ขัน้แรกก็ท านิว้ตามแบบในรูปเลยเอานิว้โป้งกดปลายนิว้นาง แล้วเอานิว้ก้อยสอดเข้าไปในรูของ

นิว้นางทัง้ 2 ข้าง คอ่ยๆ ท า ใจเย็นๆ ไมย่ากเกินไปแน่นอน  ดูจากภาพไมต้่องตกใจวา่จะท าได้มัย้ เพราะบริเวณด้านข้างจะ

รูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีกครัง้ 

บริเวณด้านข้างวดัจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว หรือที่รู้จกักนัในนามเทพเจ้าแห่งจนัทรา เทพ

เจ้าแห่งความรัก และการแต่งงาน โดยเทพเจ้าหยกโหลวจะคอยท าหน้าที่จดรายช่ือคู่รัก จึงเช่ือกนัว่าสมุดที่ผู้ เฒ่าถือในมือ คือ

บญัชีรายช่ือคูรั่กที่จะได้รับค าอวยพรให้อยูคู่ก่นัอย่างร่มเย็นเป็นสขุ 

น าทา่น ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนัน้อิสระให้ท่านเต็ม
อิ่ มกับการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั ้งต้นกันที่ สถานีจิมซาจุ่ย  มีร้านขายของทั ้งเคร่ืองหนัง , เคร่ืองกีฬา , 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพืน้เมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอนัซบัซ้อนมากมายมี 

SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทาง

เช่ือมติดตอ่กนัสามารถเดนิทะลถุึงกนัได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, 



 

 

LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่
สนามบิน 

19.05 น. บินลดัฟา้กลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ TG639 (TG607 / 20.45-22.25) 
(กรุณาเช็คเที่ยวบินเดินทางก่อนท าการจอง) 

20.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 

**************************************** 
** หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***  คณะยืนยนัการเดินทางที่ 15 ทา่นมีหวัหน้าทวัร์ 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ เด็ก

มีเตียง 
1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

05 – 06 มกราคม 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

12 – 13 มกราคม 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

19 – 20 มกราคม 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

26 – 27 มกราคม 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

23 – 24 กุมภาพนัธ์ 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

09 – 10 มนีาคม 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

16 – 17 มนีาคม 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

23 – 24 มนีาคม 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

30 – 31 มนีาคม 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

06 – 07 เมษายน 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

20 – 21 เมษายน 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

27 – 28 เมษายน 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

 
 
 
 
 
 



 

 

• ตั๋วเคร่ืองบินเป็นโปรโมชั่นตั๋ วเดี่ยวของสายการบิน ต้องท าการจองพร้อมหน้าพาส และเมื่อที่ น่ังและไฟล์ทคอนเฟิร์ม 
ต้องท าการจ่ายค่าทัวร์เต็มทันที และเมื่อออกตั๋วเคร่ืองบินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางได้ 

• โรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 

• หมายเหต ุที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวนัสดุท้ายลกูทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้แต่ถ้าทา่นใดไม่สนใจก็ไมต้่อง
ซือ้ โดยไมม่ีการบงัคบัลกุทวัร์ทัง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 30 กก.      
 คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามราย  
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     
 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ท าหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด มินิบาร์
ในห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 100 เหรียญ/ทริป/ท่าน 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดต่อท่านเพื่อส ารองที่ น่ัง  
2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดทนัทีที่ตัว๋เคร่ืองบินคอนเฟิร์ม กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่

ช าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ให้ถือวา่นกัทอ่งเที่ยวสละ
สทิธิการเดินทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
- ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงนิได้ทุกกรณี 

 
 



 

 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธ
การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกวา่ที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง 
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซีม่ิได้สง่หน้าหนงัสือเดนิทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระ
เงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภมูิอากาศ 
และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สมัภาระ ความลา่ช้า เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง 
คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นัน้  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไมเ่กิน 100 มิลลิลติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่

เกิน 1,000 มิลลิลติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกวา่ที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ 
เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก 

 


