
   

 
 

เยอืนยุโรปกลางเอเชีย  ไหวพ้ระแกช้งกบั 5 วดัดงัของมาเกา๊ 

ตืน่ตาตื่นใจกบัโชว ์แสง สี  SYMPHONY OF LIGHT 

นัง่กระเชา้นองปิง  360 องศา + นมสัการพระใหญ ่วดัโป่วหลิน 

หมุนกงัหนั แกช้ง ขอพรรบัโชคลาภ ณ วดัแชกงหมิว + วดัหวงัตา้เซียน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศษ1. บินเชา้ กลบัดึก เขา้ฮ่องกง ออกมาเกา๊เท่ียวไม่ยอ้น 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง -  กระเชา้นองปิง – พระใหญ่วดัโป่ วหลิน – CITYGATE OUTLET -        

A SYMPHONY OF LIGHTS 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบิน ดอนเมือง  บริเวณผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร ์ 

สายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย  เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  



   

06.35 น. บินลดัฟ้าสูฮ่่องกง โดยสายการบินไทย แอรเ์อเชีย เที่ยวบิน FD508  

10.15 น.     ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B” 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 1) จากน้ันนําท่านเดินทางสู่สถานี Tung Chung เพื่อ

ขึ้ น กระเชา้ลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ไปยงัเกาะลนัเตา  เปล่ียนบรรยากาศชมทศันียภาพ

อนังดงามระหวา่งเดินทางจากท่ีสงู  อีกทั้งยงัสามารถชื่นชมพระใหญ่  พระพุทธรปูนัง่ปรางสมาธิ

ทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจากกระเชา้  เม่ือลงจากกระเชา้ท่านสามารถนมสัการ

พระใหญ่ไดท่ี้วดัโป่วหลิน หรอื นิยมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา....องคพ์ระสรา้งจากการเช่ือม

แผ่นสมัฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงั

เนินเขาเบ้ืองล่างบรเิวณทะเลจนีใต ้    จากน้ันอิสระใหท่้านไดส้มัผสักบัหมู่บา้นวฒันธรรม

นองปิง (Ngong Ping Villege)  ใหท่้านไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดง

กลางแจง้มากมาย  บริเวณหมู่บา้นจาํลองแหง่น้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสาน

ระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวัจากน้ันขา้มกระเชา้กลบัมาชอ๊ปป้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระ ท่ีหา้งดงั  Citygate Outlet Mall ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินคา้แบ

รนเนมระดบัโลกมากมาย เชน่ Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือวา่จะเป็น Burberry 

รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยีห่อ้ และชั้นใตดิ้นจะมี  Supermarket ขนาดใหญ่ใหท่้านได้

จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

นําท่านชม  A Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกคํา่คืน  การ

แสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดร้บัการบนัทึกในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสียง

ถาวรท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของโลก ครอบคลุมพื้ นท่ีอาคารตึกระฟ้าสาํคญัต่างๆ ท่ีตั้งอยูส่องฟากฝัง่ของ

อ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ี  ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตชก็์จะส่องแสง

สวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 

นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั CRUISE HOTEL  เทียบเท่า 

วนัที่สอง  ฮ่องกง - วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน - ชอ้ปป้ิงนาธาน 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซาํข้ึนช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ

กุง้, ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (2) นําท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื่อสกัการะเทพเจา้แช

กง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเชื่อกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ นําแต่ส่ิง

ดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่   นําท่านชมรา้นยาสมุนไพร  เป็น

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=22.0


   

สินคา้โอท็อปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภมิูปัญญาพ้ืนบา้นของคนจีนใน

การใชย้ารกัษาโรค นําท่านเยีย่มชมโรงงาน จวิเวอรร์ี่  ท่ีขึ้ นช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ี

ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  นําท่านเดินทางสู่ วดัหวงัตา้เซียน  

(คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ หวอ่งไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกวา่รอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วน

ใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพื่อขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง  ไรโ้รคภยั 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 3) นําท่านเดินทางสู่ โรงงานชอคโลแลต  ใหท่้านได้

เลือกชิม เลือกซ้ือเป็นของฝาก จากน้ันใหท่้านได้ ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ  จากน้ันอิสระใหท่้านเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุย่ 

มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุย่   มีรา้นขายของทั้งเคร่ืองหนัง , เคร่ืองกีฬา , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า , 

กลอ้งถ่ายรปูฯลฯและสินคา้แบบท่ีเป็นของพื้ นเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้น

มากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ  OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ย

หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเชื่อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได้  (อิสระ

อาหารคํา่ตามอธัยาศยั) 

นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั CRUISE HOTEL  เทียบเท่า 

วนัที่สาม  ฮ่องกง – มาเกา๊ – วดัอาม่า – วดัลินฟง – วดัเจา้แม่กวนอิม – วดัเปากง – วดักวนไท – 

เวเนเช่ียน – กรุงเทพฯ 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติม่ซาํข้ึนช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนม

จบีกุง้, ก๋วยเตีย๋วหลอด, โจก๊ เป็นตน้ ( 4)   นําท่านเดินทางสู่  มาเกา๊ ดว้ยเรอืเฟอรร์ีใ่ช้

เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง   มาเกา๊” นับเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ  ใน

อดีตมาเกา๊เป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ  โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟเูจี้ ยน

เป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงชว่งตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทร

แถบน้ีเพื่อติดต่อคา้ขายกบัชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยูใ่นแถบน้ีท่ีสาํคญัคือ  ชาวโปรตุเกส

ไดนํ้าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้

มาอยา่งมากมายทาํใหม้าเกา๊กลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและ

ตะวนัตกอยา่งลงตวั  จนสามารถเรียกไดว้า่เป็น  "ยุโรปใจกลางเอเชีย" ..นําท่านไหวพ้ระ 5 วดั

แกปี้ชงกบั วดัสาํคญัสาหรบัคนปีขาล , ปีมะเส็ง, ปีวอก และปีกุน นําท่านเดินทางสู่วดัอาม่า 

หรอื ศาลเจา้แม่ทบัทิม  (ไหวพ้ระแกช้งวดัที่ 1)  ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศถวายใหก้บัอาม่า องค์



   

เทพทิดาแหง่ทอ้งทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซ่ึงแกะสลกัเป็นรปูเรือสาํเภาโบราณ เป็น

สญัลกัษณท่ี์บ่งบอกวา่ บริเวณน้ี คือ จุดแรกท่ีเจา้แม่อาม่ายา่งเทา้ข้ึนสู่แผ่นดินมาเกา๊ ดา้นหนา้

มีรปูป้ันสิงหโ์ตอยู ่ 2 ตวั มีความเชื่อวา่หากหมุนลกูแกว้ท่ีอยูใ่นปากไปทางขวา 3  ครั้ง  จากน้ัน

นําท่านเดินทางสู่  วดัลินฟง  (ไหวพ้ระแกช้งวดัที่ 2)   เป็นวดั 1 ใน 3 ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน 'มา

เกา๊' ตามประวติัสรา้งขึ้ นตั้งแต่สมยัราชวงศห์มิงราวปี ค.ศ. 1592 ใหท่้านไดไ้หวพ้ระขอพร

เพื่อใหมี้สุขภาพท่ีดี   

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  ( 5)   

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  วดัเจา้แม่กวนอิม  (ไหวพ้ระแกช้งวดัที่ 3)   เป็นหน่ึงในวดัใหญ่ท่ี

ผูค้นนิยมมากราบไหวก้นัเป็นจาํนวนมาก สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 13  ใหท่้านไดข้อพร เร่ือง

การเงิน เพื่อใหเ้งินทองไหลมาเทมา สาํหรบัคนปีชงขอพรไม่ใหเ้กิดการขดัสนเร่ืองเงินทอง  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  วดัเปากง  (ไหวพ้ระแกช้งวดัที่ 4)   วดัน้ีมีเทพประธานของศาลชื่อ

วา่ 'เทพเปากง ' หรือ 'เปาปุ้นจิ้ น ' ท่ีเราๆ ท่านๆ รูจ้กักนัดีเป็นเทพแหน่งความยุติธรรม ผูค้น

ส่วนใหญ่ท่ีมาพรจากเทพเปากงใหช้ว่ยปัดเป่าคนปองรา้ย หรือศตัร ูนอกจากน้ีอีกหน่ึงทีเด็ดก็

คือท่ีน่ีมีหอเทพไทส้่วยเอ๊ีย 60 องค ์สาํหรบัผูท่ี้ตอ้งการปีชง  เพื่อปัดเป่าศตัรู ความเจริญรุ่งเรือง  

และสุขภาพ สาํหรบัคนปีชงท่ีมีปัญห าต่างๆ จากรา้ยกลายเป็นดี สาํหรบัคนปีชง   จากน้ันนํา

ท่านเดินทางสู่  วดักวนไท   (ไหวพ้ระแกช้งวดัที่ 5)   หรือท่ีคนไทยเรียกวา่วดัเทพเจา้กวนอ ู

สรา้งขึ้ นเพ่ือบชูาเทพกวนอ ูไดร้บัการบนัทึกจาก UNESCO ใหเ้ป็น 1 ในมรดกโลก เทพเจา้กวน

อเูป็นเทพแหง่ความซ่ือสตัย ์จึงชื่นชอบและไดร้บัการเคารพในฐานะเทพอุปถมัภแ์ละเทพผู ้

คุม้ครองของผูพิ้ทกัษ์สนัติราษฏร ์ตาํรวจ นักการเมือง และผูนํ้าประเทศนิยมมากราบไหวเ้พราะ

เชื่อวา่สามารถปกป้องส่ิงชัว่รา้ยต่างๆ และชว่ยเสริมบารมีในการปกครองและคุ ้ มครองบริวาร  

เพื่อปกป้องส่ิงชัว่รา้ย ชว่ยเสริมบารมี สาํหรบัคนปีชง  

จากน้ันนําท่านชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN HOTEL  ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบบารอธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวติัศาสตรข์องชาวเวนิส ท่านจะไดพ้บกบั

รา้นคา้ชอ้ปป้ิงกวา่ 350 รา้น มีทั้งสินคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท่้านเลือก และยงัมีสปาสุด

หรหูราใหท่้านเลือกใชบ้ริการ มีรา้นอาหารกวา่ 20 รา้นและท่ีนัง่รองรบักวา่ 1,000 ท่ีนัง่

ภายในมีเน้ือท่ีกวา้งขวางท่ีสามารถใชใ้นการจดันิทรรศการหรือสมัมนาและท่านยงัสามารถ

ล่องเรือกอนโดล่า(ไม่รวมค่าล่องเรือ  หากลกูคา้ตอ้งการล่องเรือค่าใชจ้า่ยประมาณ 12 8 



   

เหรียญฮ่องกง/ท่าน ) ภายในบริเวณของโรงแรมและยงัมีขบวนพาเหรดใหท่้านไดช้ื่นชมอนั

ตระการตา ** อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ** 

 

 

 

 

 

.....กรุณาตรงตอ่เวลานดัหมายเพื่อเดินทางสูส่นามบิน..... 

22.20 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์อเชียเที่ยวบินที่ FD767 

00.20 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้รกิาร ***  คณะยนืยนัการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

อตัราค่าบรกิาร 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

21 - 23 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 4,000 

28 – 30 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 4,000 

04 – 06 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 4,000 

16 - 18 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 4,000 

25 - 27 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 4,000 

02 – 04 กรกฎาคม 2559 16,900 16,900 16,900 4,000 

09 – 11 กรกฎาคม 2559 16,900 16,900 16,900 4,000 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลกั 

 หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีชา่งภาพมาถ่ายรปูแลว้มาจาํหน่ายวนัสุดทา้ยลกูทวัรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือได้

แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลกูทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 



   

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่  30 วนั คืนเงินค่าบริการ รอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะ

หกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 



   

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ

นําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 



   

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั 

ผลไมส้ด ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ี

ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก  


