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วนัท ี ่1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บก๊อก) - กระเชา้นองปิง - พระ

ใหญว่ดัโปหลนิ - ซติ ีเ้กท เอาทเ์ล็ท                   (-/L/-) 

 

05.00 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 6 เคาน์เตอร์

เช็คอิน M สายการบิน Cathay Pacific โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความ

พรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั ้งนี้ข ึน้อยู่กับดุลพินิจของเจา้หนา้ที่

ศลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

08.15 ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน 

Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX 700  

** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท ี** 

12.10 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง  

 ** ตามเวลาทอ้งถ ิน่ จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

 หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

**เวลาการเดนิทางไป-กลบัอาจไมเ่หมอืนกนัใหด้ทูา้ยโปรแกรม** 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

   

 น าท่านเดนิทางสูส่ถาน ี กระเชา้นองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360) ทีย่าวทีส่ดุในโลก 

จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงใน เวลา 25 นาที ท่านจะไดช้มทวิทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะ

ลันเตา พบกับ สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ า้นนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือ

ระดบัน ้าทะเล 371 เมตร  

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระใหญโ่ปหลนิ (Polin Monastery) เพือ่ใหท้่านนมัสการพระใหญ่วัด

โปหลนิ หรือ นยิมเรียกว่าพระใหญ่แห่งเกาะลันเตา เพื่อเป็นสริมิงคล ** ในกรณีที่กระเชา้
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นองปิง งดใหบ้รกิาร ไม่ว่าเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ปรับเปลีย่นโปรแกรมเป็นน่ังรถ

โดยสารของทางนองปิง เป็นการทดแทน ** 

น าท่านเดนิทางสู่ ซติี ้เกท เอาทเ์ล็ท (City Gate Outlet) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุด

ของฮ่องกง อยู่ใกลก้ับสนามบนิฮ่องกง ตดิกับสถานรีถไฟ Tung Chung Station ซึง่เป็นสถานที่

ข ึน้กระเชา้ไปไหวพ้ระใหญน่องปิง มแีบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกมากมาย Sale กัน 40-70% จน

ทัง้คนฮ่องกงและนักท่องเที่ยวตา่งพากันมาชอ้ปป้ิงกันที่นี่จนเต็มหา้งเลยทีเดยีว นอกจากส่วน

ของหา้งแลว้ยังมีรา้นอาหารต่างๆ , ศูนย์อาหาร Food Republic , ซุปเปอร์มาร์เก็ต , โรง

ภาพยนตร ์และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong หา้ง City Gate Outlet มแีบรนดต์า่งๆ

ใหเ้ลือกมากกว่า 90 แบรนด์ เช่น Nike , Addidas , New Balance , Burburry , Coach , 

Michel Kor , Kate Spade , Polo Ralph Lauren , The Northface , Armani Exchange , Bally 

, Crocs , Columbia , Esprit , Evisu , Guess , Giordano , Levis , Lacoste , Puma , Tumi 

และ Timberland  

    อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการช๊อปป้ิง 

พกัที ่ Best Western Harbour View Hotel / Grand View Hotel , Hong Kong ระด ับ 4 

ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

   
 

วนัท ี ่2 วดัแชกงหมวิ – วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า – วดัหวงัตา้เซยีน - รา้นจวิเวอรี ่– รา้นหยก – 

พเิศษ !! โชวแ์สงสเีสยีง          (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึ่งที่

ประชาชนชาวจีนใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่นาน สรา้งข ึน้เพื่อระลกึถงึต านานแห่งนักรบ

ราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละ

แควน้ ตา่งปกครองกันเองและมกีารตอ่สูเ้พือ่ชว่งชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ ่ ต านาน แชกงหมวิ ศาล

ของท่านแชกง ซึง่มีประวัตเิล่าต่อกันมาว่า ขณะนัน้เองยังมีนักรบเอกชือ่ "แช กง" เป็นแม่ทัพ

ปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างก็ย าเกรงต่อก าลังพลที่กลา้หาญในกองทัพของ

https://www.talontiew.com/ngong-ping-360-hong-kong/
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ท่าน ยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศัตรูทุกทศิทาง ทุกๆครัง้ ท่านใชส้ญัลกัษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัด

ตดิไวด้า้นหนา้รถศกึน าขบวนในกองทัพ เหลา่ทหารกลา้ มคีวามเชือ่ว่าเมือ่พกพาสัญลักษณ์รูป

กังหันนีไ้ป ณ ทีใ่ดๆ กังหันนีจ้ะชว่ยเสรมิสริมิงคล น าพาแตค่วามโชคด ีมอี านาจเขม้แข็ง เสรมิ

ก าลงัใจใหแ้ก่กองทัพของท่าน ชือ่เสยีงในการน าทัพสูศ้กึของท่านจงึเป็นต านานมาจนทุกวันนี้ 

เมื่อ 300 กว่าปีที่แลว้เดมิทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่

ทางดา้นหลงัของเรอืนใหม่ วัดเรอืนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนือ้ที ่50,000 ตารางฟตุ ดา้น

ในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ ซ ึง่ทางดา้นขา้งมีอาวุธรบของ

ทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองดา้นละตัว ประชาชนที่เขา้วัดแชกงจะตอ้ง

หมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า "กังหันน าโชค" เพื่อหมุนแต่ส ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนที่ท่านจะ

ออกจากวัดจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล  

วธิสีกัการะบูชาเทพเจา้ทีว่ัดแชกงหมวิ 

เริม่แรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที ่ จุดทีจ่ะไหวน้ี ้ จะอยู่กลางแจง้ ส าหรับการไหวข้อพรเทพ

เจา้แชกง ทางวัดจะจัดเป็นชดุ ส าหรับไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง คา่ใชจ่้าย 38เหรยีญ ในชดุนัน้

จะมกีระดาษไหวเ้จา้ 1 ชดุ , ธูปมังกรสแีดง 3 ดอก , ธูปดอกเล็ก 1 ก า พอซือ้ธูปเสร็จแลว้ ท่าน

สามารถยืน่ธูปชดุนีใ้หเ้จา้หนา้ทีช่ว่ยจุดไดเ้ลย ระหว่างรอเจา้หนา้ที่จุดธูป ใหเ้ราน ากระดาษไหว ้

เจา้ที่ไดม้า เขยีนชือ่ นามสกุล วัน เดอืน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห์  เสรมิ

ความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าส ิง่ดีๆ เขา้มา น าพาส ิง่ไม่ดอีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้) 

1. ขัน้ตอนแรกใหเ้ราหันออกจากวัด แลว้ บอกชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเก ิด แลว้บอก

วัตถปุระสงคท์ีม่าท าบุญวัดนี ้ ไหว ้3 ครัง้  

2. หันกลบัมาดา้นใน ไหว ้3 ครัง้ แลว้จงึปักธูป  

3. ใหเ้ราปักธูปมังกรทัง้ 3 ดอก ทีก่ระถางกลาง 

4. ต่อไปน าธูปดอกเล็กหันหนา้เขา้วัด ไหวพ้รอ้มบอกชือ่ นามสกุล อีกครัง้ ปักธูปเล็กทั ้ง3. 

กระถาง กระถาง ละ 3 ดอก 

5. เมื่อปักธูปทัง้ 3 ดอกเสร็จ ยังเหลอืธูปอยู่ก าใหญ่ๆ ใหเ้ราแยกไวก้่อน 3ดอก เพื่อไปปักดา้น

ใน 

6. สว่นทีเ่หลอืก าใหญ่ๆ  ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทัง้หมดใหแ้ลว้เสร็จ ก่อนทีจ่ะเดนิเขา้ไปดา้นใน 

 วธิสีกัการะดา้นใน  

1. หลังจากจุดธูปไหวด้า้นนอก ใหเ้ขา้มาสักการะท่านดา้นใน และยืนอยู่เบื้องหนา้รูปปั้นขนาด

มหมึาของท่านแชกง พรอ้มธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหนา้ท่าน 

อย่างมุ่งมั่น และตัง้ใจ แลว้จงึไปหมุนกังหัน ทีอ่ยู่สองดา้นขา้งๆ รูปปั้นท่านแชกง 

2. วธิหีมุนกังหัน ใหห้มุน 3 ครัง้ และ ตัง้จติอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได ้ เชือ่ว่า "กังหันน าโชค" 

จะหมุนแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ โดยหลกัการทีถ่กูบอกตอ่ คอื หมุนตามเข็มนาฬกิา 3 ครัง้ 
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3. ก่อนทีจ่ะออกจากวัดอย่าลมืตกีลองใหเ้สยีงดงัสน่ันเพือ่ใหพ้รนัน้สมปรารถนาและใหด้ังทั่วฟ้า

ดนิ (มเีคล็ดลบัคอืหากไหวพ้ระก่อนเทีย่ง ใหต้รีะฆงัก่อนตกีลอง แตห่ากเราไปไหวต้อนบ่าย ให ้

ตกีลองก่อนตรีะฆงั จงึจะเป็นล าดบัพธิกีรรมทีถ่กูตอ้ง) 

4. ผูท้ีเ่คยซือ้จีก้ังหันแชกงหมวิจากรา้น สามารถน าไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบกระถาง

ธูป 3 รอบ และขอพรใหก้ังหันน าแตส่ ิง่ทีด่ ีๆ  เขา้มา 

5. ส าหรับกระดาษไหวเ้จา้ ใหน้ าไปใสใ่นรถเข็น มจุีดใสอ่ยู่บรเิวณดา้นหนา้ ใหน้ าไปวางในรถได ้

เลย โดยทีจ่ะมเีจา้หนา้ทีช่ว่ยน าไปท าพธิใีห ้ เป็นอันเสร็จพธิ ี  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นวัด

เก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 เป็นหนึง่ในวัดทีช่าวฮ่องกงนัน้เลือ่มใสกันมาก ดว้ย

ความที่เจา้แม่กวนอมินัน้เป็นเทพเจา้แห่งความเมตตา ฉะนัน้เมื่อใครมีทุกขร์อ้นอะไรก็มักจะมา

กราบไหวข้อพรใหเ้จา้แม่นัน้ช่วยเหลอื นอกเสยีจากนี้ที่นี่ยังข ึน้ช ือ่ในเรื่องเซียมซีที่แม่นมาก 

และ ยังมีพธิีขอซองอัง้เปาจากเจา้แม่กวนอมิอีกดว้ย โดยคนส่วนใหญ่จะนยิมไปในเทศกาล

ตรุษจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึง่ทางวัดจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับเซ่นไหวพ้รอ้ม

ซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนอืกระถางธูป

หนา้องคเ์จา้แม่กวนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่ภายในซองจะมจี านวน

เงนิทีท่างวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชคถา้หากเราประสพความส าเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮ่องกง

อกีก็คอ่ยกลบัไปท าบุญ ชว่งเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสกัการะขอพร

กันมากขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

   

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นวัดไหวพ้ระสละ

โสด และเสีย่งเซยีมซสีดุแม่น ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม 

และสงบเงียบ ใบไมใ้บหญา้ไดรั้บการดูแลอย่างพถิพีถิัน วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของ

ประเทศฮ่องกง (ฝ่ังแผ่นดนิใหญ)่ อยู่ถนนหวังตา้เซียน ย่านชกัอัน ประเทศฮ่องกง ซึง่วัดแห่งนี้

เป็นที่ประดษิฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซียน แต่

เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจา้องคน์ี้แต่อย่างใด แต่เป็นการ
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เดนิมาขา้งๆ ซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปั้นสทีอง

มเีสีย้วพระจันทรอ์ยู่ดา้นหลงัประทับอยู่ ซึง่ชาวจนีตอ้งมาขอพรความรักกันทีน่ี ่ โดยการขอพรกับ

เทพเจา้องคน์ีต้อ้งใชด้า้ยแดงผูน้ ิว้เอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหว่างพธิ ี      

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) เพื่อเลอืกซื้อเครื่องประดบัที่

สวยงาม ไม่เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่่านรัก หรอืเลอืกซือ้เป็นส าหรับเสรมิดวงชะตา

ของตวัท่านเอง ซึง่มลีกัษณะสวยงาม โดดเดน่ เป็นรูปกังหันลมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมกันทั่ว

โลก ทีถ่อืก าเนดิข ึน้ทีน่ี ่               

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นหยก (Jade Shop) ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้โอท๊อปขึน้ช ื่อของ

เมืองจีน น าท่านชม การแสดงโชว ์(Symphony of Lights) ที่รมิแม่น ้า ซึง่จะมองเห็นตกึ

ของฮ่องกงกว่า 40 ตกึทัง้ฝ่ังฮ่องกงและเกาลนูเปิดไฟขึน้พรอ้มกันอย่างสวยงาม แตล่ะตกึจะยงิ

แสงเลเซอรส์ตีา่งๆใหเ้ขา้กับจังหวะเพลงทีเ่ปิดตลอดการแสดงโชว ์ อลงัการสดุๆ โชวน์ีม้ดีว้ยกัน

ทัง้หมด 5 ธมี คอื Awakening, Energy, Heritage, Partnership และ Celebration 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่          บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ Best Western Harbour View Hotel / Grand View Hotel , Hong Kong ระด ับ 4 

ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

   
 

วนัท ี ่3    วดัหมา่นโหมว - รพีลสั เบย ์– จดุชมววิเมอืงฮอ่งกง – วดัเจา้แมท่บัทมิ - ถนนนาธาน – 

จมิชาจุย่ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก)                                        (B/L/-) 

  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัหมา่นโหมว (Man Mo Temple) เป็นวัดที่มีอยู่หลายสาขาทั่วฮ่องกง

และทั่วประเทศจีน ส าหรับสักการะบูชาเทพเหวนิชางตีจ้วนิ (Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพ

ดา้นบุ๋น และเทพเจา้กวนอู (Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพดา้นบู ้เป็นที่นิยมของนักเรียน 

นักศกึษา ซึง่นยิมกันมาตัง้แต่ในอดตีที่ผูต้อ้งการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหวข้อพรกัน วัด

หม่านโหมว ที่ย่าน Sheung Wan จะเก่าแก่ที่สุดของวัดบนเกาะฮ่องกง และยังมีขนาดใหญ่

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
http://money.sanook.com/economic/goldrate/
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ทีส่ดุในบรรดาวัดหม่านโหมวทัง้หมดในฮ่องกง สรา้งข ึน้ตัง้แตปี่ 1847 และไดรั้บการข ึน้ทะเบียน

เป็นสมบัตปิระจ าฮ่องกงเรียบรอ้ยแลว้(declared monument) ซึง่ภายในจะมกีารจุดธูปวงสแีดง 

เต็มเพดานไปหมด พรอ้มกับกระด ิง่ส าหรับขอพรทีด่า้นขา้งดว้ย โดยในบรเิวณรัว้เดยีวกันจะมีอีก 

2 อาคารคอื Lit Shing Kung ทีส่รา้งข ึน้เพือ่สกัการะเทพตา่งๆมากมายบนสรวงสรรค ์ และ Kung 

Sor ซึง่เป็นเหมอืนหอประชมุของคนในชมุชน  

 น าท่านเดนิทางสู่ รพีลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสีย้วแห่งนี้ ที่สวยที่สุด

แห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่องมีรูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิและ

เจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาว

ลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริิ

มงคล มังกรซา้ยสแีดงๆ เป็นมังกร ทีม่แีกว้สารพัดนกึ เคา้ใหม้าลบูๆ คล าๆ แลว้ขอพร จะไดต้าม

ประสงค ์ ถา้มากันเป็นคู ่ ก็ขอพรใหอ้ยู่กันยาวนาน เทพเจา้แห่งโชคลาภ วธิกีารคอืใหเ้อาแบงค ์

รอ้ย หรอื แบงคพั์น มาลบูตัง้แตศ่รษีะ ของเทพเจา้ ผ่านหนา้ มาถงึล าตวัแลว้เอาเขา้กระเป๋าตังค์

เลย สดุทา้ยขา้มสะพานต่ออายุซึง่เช ือ่กันว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมีอายุเพิม่ข ึน้ 3 ปี ภายในศาลานัน้

เป็นที่ตัง้ขององคเ์จา้แม่ทับทมิ หรือก็คอืองค์เทพธดิาแห่งทอ้งทะเล ผูป้กปักษ์รักษาพื้นน ้า

และมหสมุทร ผูท้ี่ท าธุรกจิการคา้ดา้นการขนส่งควรมาสักการะเพื่อขอใหก้ารเดนิทางราบรื่น 

ปลอดภัย ไม่มอีุปสรรคใดๆ ขวางกัน้ โดยกอ้นหนิทีก่อ้นแรกทีอ่าม่าไดย่้างเทา้เทา้ลงมายังแผน

ดนิมาเก๊านัน้ ไดม้กีารแกะสลักสัญลักษณ์เป็นรูปเรือส าเภาโบราณเอาไว ้ แนะน าใหผู้ท้ีม่าเยือน

น าธนบัตรของตนมาลูบไปกับแนวของเรือส าเภา โดยจับธนบัตรดว้ยมือทัง้สองขา้งไล่จากฝ่ัง

ทา้ยเรอืมายังหัวเรอื จากนัน้พับเก็บใสก่ระเป๋าสตางคแ์ละตบทีก่ระเป๋า 3 ทพีรอ้มเอ่ยค าว่า เฮง 

เฮง เฮง เพื่อความเป็นสริมิงคง ร ่ารวย เงนิทองไหลมาเทมาสุดทา้ยอาจารย์คฑายังแนะน าว่า

อย่าลมืบูชากังหันลมของทางวัดและน ามาเขยีนค าอถฐิานลงไป จากนัน้น าไปแขวนเอาไวเ้พื่อที่

เมือ่ลมพัดมา ถา้หากกังหันหมุนตามเข็มนาฬกิาก็จะชว่นน าพาส ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ หรอืถา้หมุน

ทวนเข็มนาฬกิาก็จะปัดเป่าส ิง่ไม่ดอีอกไป เรยีกว่าชว่ยใหม้โีชคลาภเขา้มาตลอดเวลาทีม่ีลมพัด

ไหว  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัเจา้แมท่บัทมิ ทนิหวั (Tin Hau Temple) ที่ย่าน เยา มา เต (Yau 

Ma Tei Station) เป็นวัดเก่าแก่และส าคัญอกีวัดหนึง่ของฮ่องกง เพราะในสมัยก่อน ฮ่องกงเป็น

เพยีงหมู่บา้นชาวประมง ซึง่เคารพนับถอืเจา้แม่ทับทมิว่าเป็นเทพแีห่งทะเล จงึไม่น่าแปลกใจที่

จะมวัีดเจา้แม่ทับทมิกระจายตวัอยู่หลายสบิวัดเลย การจุดธูปเกลยีวขนาดใหญ่สแีดงเพือ่ขอพร 

ราคา 188 เหรียญ โดยธูปจะตดินาน 7-8 วัน โดยจะมีถาดรองขีเ้ถา้ทองเหลอืงอยู่ดา้นล่าง

นอกจากการมาสักการะบูชาเจา้แม่ทับทมิในเรื่องของการเดนิทางใหป้ลอดภัยแลว้ ไฮไลท์

ส าคัญอีกอย่างหนึง่ของวัดเจา้แม่ทับทมิ ทนิหัว (Tin Hau Temple) จะเป็นขดธูปสแีดงขนาด

ใหญ่ ที่แขวนอยู่ตามเพดานดา้นในวิหารของวัดเต็มไปหมด จะยิง่สวยงามในยามที่มีแสงแดง

ส่องลงมาเหมือนเป็นล าแสงส่องทะลุควันธูปแปลกตายิ่งนัก ส่วนอาคารของวัดก็จะเป็น

สถาปัตยกรรมแบบวัดจีน สรา้งข ึ้นตั ้งแต่ปีค.ศ. 1876 โดยทางเขา้ของวัดจะอยู่ต ิดกับ

สวนสาธารณะเล็กๆทีม่ีตน้ไมใ้หญ่หลายตน้ ใหบ้รรยากาศร่มรื่น น าท่านเดนิทางสู ่ถนนนาธาน 

(Nathan Road) ใหท้่านเต็มอิม่กับการชอ้ปป้ิงย่าน จมิซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) มักจะตัง้

ตน้กันที่ สถานีจมิซาจุ่ยมีรา้นขายของทัง้ เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใชไ้ฟฟ้า , กลอ้ง 

ถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้น

ม ากมายมี  Shopping Complex ขนาดใหญ่ชื่อ  Ocean Terminal ซึ่ง ป ร ะ กอบไปด ว้ ย

หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันและมทีางเชือ่มตดิตอ่สามารถเดนิทะลุถงึกันได ้  

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง  

22.25  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิ สวุรรณภูม ิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX 709 

** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 55 นาท ี** 

00.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ

และความประทับใจ 

**เวลาการเดนิทางไป-กลบัอาจไมเ่หมอืนกนัใหด้ทูา้ยโปรแกรม** 
 

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

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, 

ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯ

ทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

อตัราคา่บรกิาร 
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ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีดไฟลท์บนิ และ 

เวลาบนิ 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

(พกั 1 

หอ้ง 2 

ทา่น) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

(เด็กมี

เตยีง) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

(เด็กไมม่ ี

เตยีง) 

หอ้งพ ั

กเดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ช้

ต ัว๋

เคร ือ่ง

บนิ 

ทา่นละ 

เดอืน พฤษภาคม 2561  

14-16 พ.ค. 61 14MAY CX700 BKK-HKG 08.15-12.10 

16MAY CX709 HKG-BKK 22.25-00.15 
14,900 14,900 14,900 4,000 8,900 

16-18 พ.ค. 61 16MAY CX700 BKK-HKG 08.15-12.10 

18MAY CX703 HKG-BKK 22.25-00.15 
14,900 14,900 14,900 4,000 8,900 

21-23 พ.ค. 61 21MAY CX616 BKK-HKG 06.40-10.25 

23MAY CX709 HKG-BKK 22.25-00.15 
14,900 14,900 14,900 4,000 8,900 

30 พ.ค. – 1 ม.ิย 61 30MAY CX700 BKK-HKG 08.15-12.10 

01JUN CX703 HKG-BKK 22.25-00.15 
14,900 14,900 14,900 4,000 8,900 

เดอืน มถินุายน 2561 
6-8 ม.ิย. 61 06JUN CX700 BKK-HKG 08.15-12.10 

08JUN CX709 HKG-BKK 22.25-00.15 
14,900 14,900 14,900 4,000 8,900 

18-20 ม.ิย. 61 18JUN CX700 BKK-HKG 08.15-12.10 

20JUN CX709 HKG-BKK 22.25-00.15 
14,900 14,900 14,900 4,000 8,900 

25-27 ม.ิย. 61 25JUN CX700 BKK-HKG 08.15-12.10 

27JUN CX709 HKG-BKK 22.25-00.15 
14,900 14,900 14,900 4,000 8,900 

เดอืน กรกฎาคม 2561  

1-3 ก.ค. 61 01JUL CX700 BKK-HKG 08.15-12.10 

03JUL CX703 HKG-BKK 19.50-21.45 
14,900 14,900 14,900 4,000 8,900 

3-5 ก.ค. 61 03JUL CX700 BKK-HKG 08.15-12.10 

05JUL CX703 HKG-BKK 19.50-21.45 
14,900 14,900 14,900 4,000 8,900 

22-24 ก.ค. 61 22JUL CX700 BKK-HKG 08.15-12.10 

24JUL CX703 HKG-BKK 19.50-21.45 
14,900 14,900 14,900 4,000 8,900 

1 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

** อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตาม

ธรรมเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท / ทรปิ / ตอ่ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่

ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 
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** ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 

จะตอ้งถอืจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา และ มารดา ท ีอ่อกจาก

ส านกังานเขตตามทะเบยีนบา้นทีท่า่นอยูอ่าศยั ** 

 

 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเท ีย่ว ท ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอื

หนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์กรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ ** 

ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บแยกจากโปรแกรมทวัร ์100 USD  

 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั หรอื กรุป๊เหมา ท ีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา 

คร ูธุรกจิขายตรง ขายเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่

สถานทีข่อดูงาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท ี ่เพือ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่เสนอราคาใหมท่กุ

คร ัง้ ไมส่ามารถอา้งองิโปรแกรมจากในซรี ีส่ไ์ด ้กรณีท ีโ่ปรแกรมมกีารเปลีย่นแปลง ** 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง 

ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเท ีย่วเทา่น ัน้ ** 

 

** ประกาศจากสายการบนิ Cathay Pacific กรณีท ีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศฮอ่งกง 

โดยสายการบนิ Cathay Pacific แลว้ ไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศฮอ่งกง ท าให้

ลกูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีจ้ะมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นแปลงต ัว๋ขา

กลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ ท ีเ่กดิข ึน้ดว้ย ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ท ัง้หมด

นีเ้อง ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี อกีท ัง้

ลกูคา้อาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัท ีป่ระเทศฮอ่งกงเรยีกเก็บเพิม่ และหรอื ลูกคา้ตอ้งรอกลบั

ประเทศไทย ในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัท ีเ่ดนิทางของต ัว๋เคร ือ่งบนิเดมิ ท ัง้น ีข้ ึน้อยู่

กบัเจา้หนา้ท ีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศฮอ่งกงและสายการบนิ จะเป็นผูพ้จิารณา ซึง่เป็นระบบ

การท างานแบบเด็ดขาด โดยทางผูจ้ดั (บรษิทัทวัร)์ จะไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในสว่นนี ้

** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป และ กลบัตามรายการที่ระบุ ชัน้ Economy Class รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและ

คา่ภาษีน ้ามันทุกแห่ง 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  
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 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคณุภาพและความ

เหมาะสม 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ  

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิใบใหญ ่ตามเงือ่นไขทีท่างบรษัิท กับ 

สายการบนิ Cathay Pacific คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 1 ชิน้ เท่านัน้ และ สมัภาระทีถ่อืข ึน้เครือ่ง มนี า้หนกัไมเ่กนิ 7 

กโิลกรมั เท่านัน้ 

 คา่มัคคเุมศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันอุบัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรรมธรรม)์ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× คา่ใชจ่้ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่

ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระ

ใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ ท่านละ 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถ ิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์ และ  มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/

ทรปิ/ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายุไมถ่งึ 

2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ ตามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขส าคญัทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
- คณะเดนิทางจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้

หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงด
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ออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี ้กรุณาอย่าเพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ

อากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัส

น าเทีย่วฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างนอ้ย 6 เดอืน 

ณ วันเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราที่

ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

- เน ือ่งจากการทอ่งเท ีย่วในคร ัง้น ี ้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนที่

ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร  

- กรณีท ีท่ ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ท ีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของทา่นช ารดุ เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้

ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเลม่หนังสอื

เดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้

เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นญุาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทาง

ของท่านใหเ้รียบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้ม

กับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่ง

เอกสารมาทีบ่รษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทียั่งไม่ออกตั๋วเครื่องบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มี

ค่าใชจ่้าย แต่หากออกตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายที่เกดิข ึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็น

ส าคญั 

- เงือ่นไขการยกเลกิการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิ เป็นตั๋วเครื่องบนิชนดิราคาพเิศษ (กรุ๊ป) 

ราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
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- ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - 

กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายสว่นตา่งที่สายการ

บนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

- เก ีย่วกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามที่สายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้่านที่มาดว้ยกัน ได ้

น่ังดว้ยกัน อย่างทีด่สีดุ 

- กรณียกเลกิการเดินทาง และทางบรษัิทไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

Refund ได ้หมายถงึ เรียกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบ

ของสายการบนิเท่านัน้  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ 

หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน หรือ อาจอยู่คนละชัน้ 

คนละอาคารกัน ซึง่ข ึน้อยู่กับระบบการจัดการของโรงแรม 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

เนือ่งจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมือง การนัด

หยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะ

ค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

- กรณีท ีท่า่นตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนือ่งจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สาย

การบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรือในส่วนของการ

บรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับท่าน 

- หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คืนค่าใชจ่้าย เนื่องจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บ

คา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับท่าน 

ในกรณีดงันี ้

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรือส ิง่ของ

หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิ หรอื 

คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
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- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบั

ข ึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเท ีย่วบิน โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอ ัน

เนือ่งจากสาเหตุตา่งๆ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน า

ส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของ

นกัทอ่งเท ีย่วเอง  

- เม ือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึง่  หลังจากได ้

ส ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ 

อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการ

ไดล้ว่งหนา้ได ้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้แทน

ผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple 

ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพัก

เดีย่ว อาจไม่มคีา่ใชจ่้ายเพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามจรงิทัง้หมด  

- บรกิารน า้ดืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริม่แจกในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวัน

สดุทา้ย ของการเดนิทาง ยกเวน้วันอสิระจะไม่มนี ้าดืม่แจก 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

-          ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของ 

        คา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

-   ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีันหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 45 วัน ก่อนเดนิทาง ** 
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- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที่ช าระ

แลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่

ช าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องใน

การเตรยีมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองที่พัก 

ฯลฯ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซี่า ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบลว่งหนา้ 

อย่างนอ้ย 20 วนั กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ย

แลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทั ้งหมด 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณา

สอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เล ือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการหกัค่าใชจ้า่ยการด าเนนิการต่างๆ ท ีเ่กดิข ึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครั้งแรก 

ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

- ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งต ั๋วเคร ือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - 

กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการ

บนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

- เก ีย่วกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามที่สายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แตท่ัง้นีแ้ละทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้ง

ดว้ยกัน อย่างทีด่สีดุ 

- กรณียกเลกิการเดินทาง และทางบริษัทไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

Refund ได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบนิเท่านัน้  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ 

หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน หรอื อาจอยู่คนละชัน้ คน

ละอาคารกัน ซึง่ข ึน้อยู่กับระบบการจัดการของโรงแรม 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัด

หยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ วาตภัย อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ที่นอกเหนอืการควบคมุจากทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะ

ค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 
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- กรณีท ีท่า่นตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สาย

การบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิาร

ทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับท่าน 

- หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คืนค่าใชจ่้าย เนื่องจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บ

คา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับท่าน

ในกรณีดงันี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืส ิง่ของหา้ม

น าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ 

คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบั

ข ึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเท ีย่วบิน โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอ ัน

เนือ่งจากสาเหตุตา่งๆ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน า

ส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของ

นกัทอ่งเท ีย่วเอง  

- เม ือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึง่  หลังจากได ้

ส ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
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- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ 

อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการ

ไดล้ว่งหนา้ได ้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้แทน

ผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple 

ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพัก

เดีย่ว อาจไม่มคีา่ใชจ่้ายเพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามจรงิทัง้หมด  

- บรกิารน า้ดืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริม่แจกในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวัน

สดุทา้ย ของการเดนิทาง ยกเวน้วันอสิระจะไม่มนี ้าดืม่แจก 

- ในกรณีท ีต่อ้งท าวซีา่ขา้มดา่นจนีจะมคีา่ใชจ้า่ยอยูท่ ีป่ระมาณ 2,500 บาท แบบ Double 

(ปรกตใิชว้ซีา่กรุป๊) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 กรุณาท าการจองลว่งหนา้ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระ

เงนิมัดจ าครัง้ ที ่1 ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  

 กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 21 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100%  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระก่อนออกเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนออกเดนิทาง 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัตใิหลู้กคา้ท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัตใิหลู้กคา้ท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัตใิหลู้กคา้ท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั ้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบุช ือ่ผูจ้อง 

โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์ , อเีมล หรอื ไลน ์ทีท่่าน

สะดวก 
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 ส่งรายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกที่มีรูปถ่าย และ 

ขอ้มูลผูเ้ดนิทางครบถว้นชัดเจน โดยลงลายมือชื่อพรอ้มยืนยันว่าตอ้งการเดนิทางท่องเที่ยว

โปรแกรมใด , พีเรียดวันเดนิทาง , ในคณะของท่านมีใครบา้ง , เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกใหต้ดิตอ่

กรณีทีท่่านไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รูีปถา่ย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชัดเจน

มาใหท้างบรษัิทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อค่าเสยีหายอันเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกุล และ อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิหรอื บัตรเขา้

ชมสถานทีต่า่งๆ ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ 

 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิ คอื 20 

กโิลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ

ของสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้ (ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่ กรณีทีก่ระเป๋าของ

ท่านไม่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด) 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เคร ือ่งได ้ ตอ้งมนี า้หนกัไมเ่กนิ 7 

กโิลกรมั และมีความกวา้ง ยาว และ สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 

56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) ขนาดตามความเหมาะสม ไม่สามารถน าของ

เพลง และ ของมีคนขึน้บนเครื่องได ้กรณีที่ท่านจ าเป็นตอ้งน าไปดว้ย จ าเป็นจะตอ้งใส่กระเป๋าเพือ่

โหลดลงใตท้อ้งเครื่อง หากไปถงึด่านตรวจสัมภาระและยังอยู่ในกระเป๋าถอืข ึน้บนเครื่องบนิ ท่าน

จะตอ้งทิง้วัตถนัุน้ๆ  

 เก ีย่วกบัแบตเตอรีส่ ารอง หรอื อุปกรณ์ท ีม่แีบตเตอรีท่กุชนดิ กรมการขนสง่ทางอากาศระหว่าง

ประเทศ หรือ ไออาตา้ (IATA) มีกฎมาตราฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการน าแบตเตอรี่ข ึน้บน

เครือ่งบนิ หา้มน าแบตเตอรีส่ ารอง ใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดลงใตท้อ้งเคร ือ่งบนิ แตส่ามารถใส่

กระเป๋าสมัภาระถอืข ึน้บนเครือ่งบนิได ้ตามความจุดงันี ้

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 10 Wh สามารถน าข ึน้เครือ่งไดไ้ม่

ระบุจ านวนช ิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ที่มีความจุไฟฟ้า ตัง้แต่ 20,000 – 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh.) 

สามารถน าข ึน้เครือ่งได ้ท่านละไม่เกนิ 2 ช ิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh (หรอืมากกว่า 160 Wh) ไม่อนุญาตให ้

น าข ึน้เครือ่งในทุกกรณี 

 กรณีทีต่อ้งมกีารเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่า

กว่ามาตรฐานได ้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนส ิทธิ์ไม่

รับภาระสว่นของคา่ใชจ่้ายทีส่มัภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านจ าเป็นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 
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 ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ กรณีเกดิการสูญเสยี , สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศฮอ่งกง 

(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศฮอ่งกง ดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอือยู่ อายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับจาก

ประเทศฮ่องกง และมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศฮ่องกงจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ที่ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ข่ายคณุสมบัต ิ

การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 30 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศฮ่องกง มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

** หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษิทั ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 

 

 


