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ฮอ่งกง  ไหวพ้ระ  9  วดั   
เสรมิสริมิงคลใหต้วัเองและครอบครวั นมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธ ิช์ ือ่ดงั 

ขอพรเจา้พอ่แชกงหมวิ(วดักงัหนั) ... วดักวนอ ู... วงัดอกบวั ... วดัปกัไท ่... วดัทนิเฮา  

เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย ์... เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ ... วดัหวงัตา้เซยีน ... เจา้แมด่อกไมท้อง 

อสิระชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจุใจ … ยา่นดงั ถนนนาธาน 

เดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์ (HX) 

หมายเหต ุ: ราคานีสํ้าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ / ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

Period ADL 0-18 ปี Size Airlines 

2 มนีาคม 2562 HX780/HX767 

29 มนีาคม 2562 
30 มนีาคม 2562 

 

7,997 7,997 20 HX 
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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ฮอ่งกง – เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย ์– วดัหลนิฟ้า(วงัดอกบวั) – วดัปกัไท ่– วดั

กวนอู – เจา้แม่ดอกไมท้อง – เจา้แมท่บัทมิ – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ(วดักงัหนั) – เจา้แม่

กวนอมิยมืเงนิ – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – สนามบนิฮอ่งกง                             

00.00/01.00 คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่5-6 เคานเ์ตอร ์K สายการ

บนิฮ่องกงแอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก   

03.20/04.00น.เดนิทางสูฮ่่องกง โดยสายการบนิฮ่องกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX762/HX780 (บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บน

เครือ่ง) 

07.05/08.10น.ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮ่องกง นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ออกทางออก B เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้(ต ิม่ซํา) สไตลฮ์่องกง  

★ นําทา่นสู ่หาดทรายรพีลสัเบย ์(REPULSE BAY) หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้วแห่งนี้

สวยทสีดุแห่งหนึง่และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีูปปั้น

ของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ทําหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมงโดด

เดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาดใหท้่าน นมัสการขอพรจากเจา้

แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคลขา้มสะพานต่ออายุซ ึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมีอายุ

เพิม่ข ึน้ 3 ปี อสิระขอพรตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

★ นําทา่นเดนิทางสู ่วัดหลนิฟ้า(Lin Fa)หรือวังดอกบัว วัดจีนตัง้อยู่บรเิวณหว่าน

จ๋าย คอสเวย์เบย์ วัดนี้สรา้งข ึน้ในปี 1863 ภายในประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิที่

ศักด ิ์ส ิทธิ์ มีโคมไฟดอกบัวนับรอ้ยโคมที่เราสามารถมองเห็นไดใ้นวิหาร

เปรยีบเสมอืนความเจรญิรุ่งเรอืงของผูท้ีม่านมัสการเจา้แม่กวนอมิ เคยมปีระวัตเิล่า

ว่าเจา้แม่กวนอมิเคยมาปรากฏกายภายในบรเิวณวัด ชาวบา้นจงึสรา้งวหิารที่มี

ลกัษณะคลา้ยดอกบัวข ึน้ นอกจากนี้ภายในวัดเรายังไดเ้ห็นประตมิากรรม จติรกรรมทีส่วยงามโดยเฉพาะหลังคา

และสว่นบนของผนังจะไดเ้ห็นมังกรและนกฟินกิซแ์ละยังมีอีกหลากหลายใหท้่านไดช้ม อสิระใหท้่านไดข้อพร

ตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

 ★ นําท่านเขา้สู ่วัดปักไท่ (Pak Tai Temple) วัดเต๋าโบราณย่านหว่านไจ๋ มีเทพ

ไมแ้กะสลกัองคโ์ตทีต่ัง้ตระหง่านอยู่ดา้นหนา้และมีพระจีนซิม่ทงจี๋ พระองคเ์ล็กๆ 

ทีถ่อืใบพัดดา้นซา้ย ทีว่่ากนัว่าสามารถเปลีย่นใจใหค้นทีไ่ม่รักเรา กลบัมารักเราได ้

วัดนี้ยังเป็นศนูยก์ลางของการเฉลมิฉลองตา่งๆอกีดว้ย  

★ นําทา่นสู ่วัดกวนอู ซมัสุย่โปว นยิมมากราบไหวว้ัดนี้สว่นใหญ่จะเป็นตํารวจกบัผู ้

ทีทํ่าธุรกจิสเีทา ขอพรกบัเทพเจา้กวนอูในเรื่องธุรกจิและบรวิาร ใครทําธุรกจิก็จะ

ขอใหฝ่้าฟันอุปสรรคไปได ้

★ นําท่านขอพร เจา้แม่ดอกไมท้องหรือกํ้าฟ้าเหลงิเหลงิ องค์เจา้แม่ที่คอย

ชว่ยเหลือในเรื่องของครอบครัว ขอลูก ขอความรัก ขอในดา้นครอบครัว ความ

สงบสขุ อสิระขอพรตามอัธยาศยั  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

★ นําท่านสู ่ วัดเจา้แม่ทับทมิ ทนิเฮา เยา มา เต(Tin Hau Yau Ma Tei) วัด

เก่าแก่และสําคัญอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง สมัยก่อน ฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บา้น

ชาวประมงซึง่เคารพนับถอืเจา้แม่ทบัทมิว่าเป็นเทพแีห่งทะเล ทีฮ่่องกงจะมีวัดเจา้

แม่ทับทมิอยู่มากมาย ผูค้นสว่นใหญ่จะมาสกัการะบูชาเจา้แม่ทับทมิในเรื่องของ

การเดนิทางใหป้ลอดภัย วัดจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจีน สรา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ. 1876 อสิระท่านขอพรตาม

อัธยาศยั   นําทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอันดบัเยีย่ม และ

ใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

★ นําทา่นเดนิทางสู ่วัดหวังตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ขอพรเพื่อเป็นศริ ิ

มงคล วัดหวังตา้เซยีนเป็นวัดเกา่แกอ่ายุกว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็น
นักพรตมคีวามรูท้างดา้นการแพทย์และไดช้ว่ยคนอย่างมากมายทําใหค้นเหล่านี้

ยกย่องในตัวท่านและไดต้ัง้ศาลเพื่อสกัการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซนิ คนใน
สมัยนี้มคีวามเขือ่เรือ่งสขุภาพว่าเมือ่ทา่นรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมทีีท่กุคนตอ้งเจ็บป่วย
ก็เลยมีคนมาขอดา้นสขุภาพอย่างมากมายทีน่ี่ อีกส ิง่หนึง่ทีผู่ค้นศรัทธาและนยิมทําเมื่อมาถงึวัดหวังตา้เซยีน

ไดแ้ก ่การเสีย่งเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมกีระบอกเซยีมซมีากถงึ 

50 ชดุ ชาวฮ่องกงมคีวามเชือ่ถอืศรัทธาว่าเซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมีความแม่นยํา

เป็นอย่างยิง่ 
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★ นําท่านขอพร วัดแชกงหมวิหรือวัดกังหัน วัดนี้ตัง้อยู่ทีต่ําบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัด

เกา่แกข่องฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรื่องความศักดิส์ทิธิใ์น

ดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชก้ง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส ิง่ศักดิส์ทิธป์ระจําวัด ตํานาน

เลา่ว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตุการณ์

นี้ไดก้อ่เกดิบุรุษชาตนัิกรบทีช่ือ่ว่าขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิข ึน้แทบทุกสารทศิ 

และทา่นเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับชยั

ชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็น

มงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง ถงึกับ

จําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสาํนักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชีือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์

ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจี้กังหันนําโชคทีม่ีชือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่ว

ฮ่องกงทีไ่ม่ว่าทัวรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพื่อเสรมิสรา้งบารมี และศริ ิ

มงคลใหก้บัชวีติ 

★ นําท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอมิฮ่องฮํา (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัด

เจา้แม่กวนอมิทีม่ีชือ่เสยีงแห่งหนึง่ในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิัตว์

แห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิที ่Hung Hom 

หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี 

ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่ม่ไดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจา้แม่

กวนอมิทีช่าวฮ่องกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบูชาขอพรกนัแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกว่า

ทีน่ี่แม่นมากทีพ่เิศษกว่านัน้ นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมีพธิีขอซองอั่งเปาจากเจา้แม่กวนอมิอีกดว้ย อสิระ

ทา่นขอพรตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ย่านจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนด์

เนมจากทั่วทุกมุมโลก เลือกซื้อสนิคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่จุใจ (อสิระ

อาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) จากนัน้สมควรแก่เวลานัดหมาย  นํา

ทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ  

02.00 น. เดนิทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบนิฮ่องกงแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่HX767  (บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บน

เครือ่ง) 

04.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ................................ 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนัน้จะถอืว่าลูกคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
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× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× ไมร่วมคา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดรั้บการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลกูคา้ 

เป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษัิทฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ชําระในอนิวอย)  
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 
เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ
เลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  และกรณี
ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิท
กําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ
มัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  
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