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วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS 

12.00 น.     พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC  พบ
เจ้าหน้าท่ีท าการเช็คอินตั๋ว 

14.55 น.     บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX654 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  

 (ที่มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง) 

18.45 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B”จากนั้น
น าท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า  ซึ่งเป็นสะพานที่ถือได้ว่าเป็นสะพานรางคู่  ท่ียาวท่ีสุดในโลก 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (1) น าท่านชม  A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เร่ิมต้นใน
เวลา 20.00 น. ทุกค่่าคืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีได้รับการบันทึกในกิน
เนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้า
ส าคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ 

ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของ
ฮ่องกง 

 

ท่ีพัก  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน 

 

วันที่สอง วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน  – พิเศษ!! 

อาหารทะเลหลีห่ยุ่นมุ่น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซ าขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, 
ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น (2)  จากนั้นน าท่านขึ้นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุด
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ชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอัน
งดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ท้ังนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่าน
และอาคารต่างๆ ท่ีก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึก
อื่นๆ อันเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพร้อมท้ังถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 

 

น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ท่ีขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ีได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม 

และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย จากนั้นน าท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้า
แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่า
ข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ปี  จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวม
รับพลังท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง  อีกท้ังยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย.น าท่านชมร้าน
ยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ท่ีเชื่อ
กันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ น าแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้
ในวันขึ้นปีใหม ่
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น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุ
กว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย ซึ่งวัด
แห่งนี้เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน ซึ่งจะ
มีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปป้ันสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่
ด้านหลังประทับอยู่ ชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันท่ีนี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้าย
แดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี 
 

 

 

น าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนั้น
อิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันท่ีสถานีจิมซาจุ่ย  มีร้านขายของท้ัง
เครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกง
อยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN 
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TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถ
เดินทะลุถึงกันได้ 
หมายเหตุ: กรณีเดินทางช่วง กรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปีท่านจะได้เต็มอิ่มกับเทศกาลลดทั้ง
เกาะ ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือสินค้าลดราคากว่า   50-90%  

 

 

 

 

 

 

 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่านด้วยอาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้านชาวประมง หลี่
หยุ่นมุ่น ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับเมนู กุ้งมังกรอบซีส, เป๋าฮื้อน่ึงซีอิ้ว, กั้งทอดกระเทียม, ปูผัดพริกไทย
ด่า, กุ้งลวก, หอยเชลล์นึ่งกระเทียมและวุ้นเส้น, ปลาสดนึ่งซีอ้ิว เป็นต้น 

 

 

ท่ีพัก  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซ าขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, 
ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น (5) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานี Tung Chung เพื่อขึ้น กระเช้า



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์   HKG06 LUN LEE 3D2N OCT18-CX-W12 

ลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่าง
เดินทางจากท่ีสูง อีกท้ังยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้ง
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ท่ีวัดโป่วหลิน 

หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา....องค์พระสร้างจากการเช่ือมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 

250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้   
จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege)  ให้ท่านได้
อิสระเท่ียวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจ าลองแห่งนี้
ท่านจะได้พบความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลง
ตัว 
(หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ่ารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ช
ของอุทยาน เพื่อน่าท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน และจะท่าการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าท่านละ 40 

เหรียญฮ่องกง) 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นให้ท่านอิสระ ท่ีห้างดัง CITYGATE OUTLET ให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET 

สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH ESPRIT POLO RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น 

Burberry รวมท้ังรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้
ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ (อิสระอาหารกลางวันและค่่าตามอัธยาศัย) 

.....กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน..... 

22.25 น.    บิ น ลั ด ฟ้ า ก ลั บ สู่  ก รุ ง เท พ ฯ   โ ด ย ส า ย ก า ร บิ น   CATHAY PACIFIC เที่ ย ว บิ น ที่ 
CX709/CX617/CX703 (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนท่าการจอง) 

00.15 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
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************************************************** 

** หากท่านทีต่้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***  คณะยืนยันการเดินทางท่ี 9 ท่านมีหัวหน้าทัวร์ 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 
 

รายละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มี

เตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

10 - 12 มีนาคม 2561 
ขาไป   CX654 (15.15-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
15,900 15,900 14,900 5,000 

16 - 18 มีนาคม 2561 
ขาไป  CX654  (15.15-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
16,900 16,900 15,900 5,000 

17 – 19 มีนาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.45) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
16,900 16,900 15,900 5,000 

24 – 26 มีนาคม 2561 
ขาไป   CX654 (14.55-18.45) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
16,900 16,900 15,900 5,000 

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 
ขาไป   CX654 (15.15-18.50) 

ขากลบั CX703 (19.50-21.45) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

06 – 08 เมษายน 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.30) 
20,900 20,900 19,900 5,000 

12 – 14 เมษายน 2561 
ขาไป    CX618 (12.00-16.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.30) 
23,900 23,900 22,900 6,500 

04 – 06 พฤษภาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

12 – 14 พฤษภาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

01 – 03 มิถุนายน 2561 
ขาไป    CX654 (15.15-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

22 – 24 มิถุนายน 2561 
ขาไป    CX654 (15.15-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

17,900 17,900 16,900 5,000 
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06 – 08 กรกฎาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.30) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

13 – 15 กรกฎาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

14 – 16 กรกฎาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

20 – 22 กรกฎาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

03 – 05 สิงหาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

10 – 12 สิงหาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

11 – 13 สิงหาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
19,900 19,900 18,900 5,000 

17 – 19 สิงหาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

24 – 26 สิงหาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

25 – 27 สิงหาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

01 – 03 กันยายน 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

07 – 09 กันยายน 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

08 – 10 กันยายน 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

21 – 23 กันยายน 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

06 - 08 ตุลาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

12 – 14 ตุลาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

19 – 21 ตุลาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

20 – 22 ตุลาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.50) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

 

• โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็นหลัก 

• หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้า
ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้ังสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
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 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร ์และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซีต่้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนั่ง  
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย  21 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ
เจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
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2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
ท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว  
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 

ท้ังหมดท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการ
จัดการน าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและข้อก่าหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 
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3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน 

โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศ
ท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก
ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ  นามสกุล ค าน าหน้า
ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ี

มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
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สามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น 

ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด 

ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก  

   


