
FUN 1 : ฮ่องกง-ช้อป-ชิม-ชิลล-์ไหว้พระ 3 วัด : 3D (HX) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
กำหนดวันเดินทาง :  มิถุนายน – ตุลาคม 2562 (ทุกวันเสาร ์– วันจันทร)์ 

**ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ชำระพร้อมเงินค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
 

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ- ฮ่องกง– สะพานชิงหม่า– เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์– วิคตอเรียพ้อยด์ 

     ถนนนาธาน– Symphony of Light                    (กลางวัน/-) 

06.00 น.    พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K  

  สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

08.25 น.    ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX – 768 

11.30 น.    เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (1) 

  (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  

  ฮ่องกง : มีวัดน่าสนใจหลายแห่ง คนฮ่องกงจะนิยมไปวัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญอย่างวันตรุษจีน, วันไหว้พระ 

  จันทร์ ฯลฯ เพื่อขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง, ร่ำรวย, มีความสุขกายสุขใจหรือกิจการเจริญรุ่งเรือง 

สะพานชิงหม่า: ยาวเป็นอันดับ 9 ของโลกเชื่อมระหว่างเกาะลันเตากับฝั่งเกาลูนเป็นสะพาน 2 ชั้น ชั้นบนมีเลน

สำหรับรถวิ่ง 6 เลน และชั้นล่างสำหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสว่างไสว 

 

 

 

 

 



FUN 1 : ฮ่องกง-ช้อป-ชิม-ชิลล-์ไหว้พระ 3 วัด : 3D (HX) 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  

บ่าย  เจ้าแม่กวนอิม (รีพัสเบย์): ในแต่ละปีจะมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและ

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอให้มีลูกที่ว่ากันว่าถ้าใครมาขอมักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นข้ามสะพานซึ่ง

เชื่อว่าจะมีอายุยืนยาวไปอีก 3 ปี แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อข้ามไปแล้วอย่าเดินย้อนกลับทางเดิมให้เดินตรงไปข้างหน้าแล้ว

ค่อยอ้อมสะพานกลับมา  

  วิคตอเรียพ้อยด:์ ตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกแบงค์

ออฟไชน่า มีรูปทรงเหมือนดาบแหลมขนาดใหญ่และมีเหลี่ยมมีมุมแหลมอยู่รอบด้าน ส่วนเสาสูงด้านบนคล้าย

หนวดของแมลงมีไว้เพื่อสื่อถึงพลังอำนาจและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาคารหลังนี้, อาคารเอชเอสบีซี ชาวฮ่องกง

ยังเชื่อว่าอาคารหลังนี้มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในฮ่องกง เพราะที่ตั้งของอาคารเป็นจุดบรรจบของเส้นมังกรทั้งห้า และการที่

ตึกหันหน้าไปทางอ่าววิกตอเรียโดยไม่มีสิ่งก่อสร้างใดกีดขวาง หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ มา

ขัดขวาง ชั้นบนสุดของตึกมีสิ่งก่อสร้างคล้ายปืนใหญ่เป็นการแก้ฮวงจุ้ยให้กับตึกแบงค์ออฟไชน่าที่มีลักษณะเป็นดาบ

แหลมพร้อมทั้งถ่ายภาพสวยงามน่าประทับใจ  

 

 

 

 

 

 ฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเชี่ยน เทอร์มินอล(ถนนนาธาน): จุดนัดพบของ ขาช้อปที่รวมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2 แห่งเข้า 

  ด้วยกัน (ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่าและร้านค้าของทางห้างฯ) โดยเน้นขายสินค้าจากแบรนด์ดัง

ระดับโลกและแบรนด์ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแล้วกว่า 700 ร้านค้า พบกับ DFS Galleria ห้างฯ 

ปลอดภาษีที่ยกขบวนแบรนด์หรูจากทั่วโลก เช่น Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, Hermes, 

Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างจุใจ 

(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม) 

20.00 น.   A Symphony of Lights MultiMedia Show: ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนฮ่องกง ซึ่งใช้ตึกสูงกว่า 30 ตึกริมอ่าววิกตอเรีย  

  (ทั้งฝั่งฮ่องกงและเกาลูน) ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงสีเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง รับรอง 

  ว่าท่านจะต้องตื่นเต้นและประทับใจไปอีกนานแสนนาน (เป็นโชว์ที่ได้รับการบันทึกลงในกินเนสส์บุ๊ก) 

นำท่านเข้าสูท่ี่พัก CRUISE Hotel/ KINGS Hotel/ M1 Hotel/ I Club Ma Tai Wain Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สองของการเดินทาง ช้อป...ชิลล์ (เต็มวัน)             (ไม่มีอาหาร) 

 อิสระพักผ่อน หรือ เที่ยวชม ตามอัธยาศัย 

  (อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการพักผ่อน หรือ เที่ยวชม) 
 

  ซื้อเพิ่ม : บัตรสวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค (1 Day pass : บัตรอย่างเดียว ไม่รวมรถรับ-ส่ง)  
 ผู้ใหญ่ = 1,700 บาท   เด็กอายุ 2-11 ปี = 900 บาท   
   

      
 
 
 
  โอเชี่ยนปาร์ค สวนสนุกระดับโลกที่มอบประสบการณ์สานสัมพันธ์ระหว่างคนและธรรมชาติ สนุกกับเครื่องเล่นที่มี

ความหวาดเสียวและบันเทิง อาทิ นกยักษ์หมุน, ล่องแก่งแรปิดส์, รถไฟเหาะห้อยขา ฯลฯ โชว์แมวน้ำน่ารัก พบกับ

สัตว์นานาชนิด หมีแพนด้า, นกแพนกวิน, สิงโตทะเล, หมีโคอาล่า พร้อมโชว์ม่านน้ำแบบ 360 องศา ซิมไอโอ...

ท่องไปในโลกใต้ทะเลกับแมงกระพรุน, ปลาฉลาม, ปลากระเบนและผองเพื่อนอีกมากมาย 

 
 



FUN 1 : ฮ่องกง-ช้อป-ชิม-ชิลล-์ไหว้พระ 3 วัด : 3D (HX) 

  ซื้อเพิ่ม : บัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด ์(1 Day pass : บัตรอย่างเดียว ไม่รวมรถรับ-ส่ง)  
 ผู้ใหญ่ = 2,450 บาท   เด็กอายุ 2-11 ปี = 1,850 บาท   

 
 
 
 

 
  ดิสนีย์แลนด ์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของการมาเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็อยาก 

มาสัมผัสโลกแห่งจินตนาการ เพราะเต็มไปด้วยตัวการ์ตูนชื่อดังมากมาย, เครื่องเล่น, ร้านอาหาร, จุดถ่ายรูป, การ 

แสดงโชว์อันตระการตา ฯลฯ โดยที่นี่จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ Main Street USA/ Tomorrowland/ 

Adventureland/ Fantasyland/ Toy Story Land/ Grizzly Gulch/ Mystic Point/ IRON MAN EXPERIENCE : เครื่อง

เล่นธีมมาร์เวลชิ้นแรกสุดที่มาสร้างความโดดเด่นที่สวนสนุกแห่งนี้ พบกับ Stark Expo ให้คุณได้สำรวจทุกแง่มุมถึง

ตำนานการทำให้โลกดีขึ้นขององค์กรนี้ก่อนที่จะพบกับเทคโนโลยีเขย่าโลกล่าสุดที่จะมาปรับเปลี่ยนอนาคตของเรา
  

โรงแรมที่พัก CRUISE Hotel/ KINGS Hotel/ M1 Hotel/ I Club Ma Tai Wain Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สามของการเดินทาง วัดหวังต้าเซียน – วัดเชอกุง – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – เลดี้ส์ มาร์เก็ต 

     ฮ่องกง – กรุงเทพฯ       (เช้า/กลางวัน/-) 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (3) พบกับ..ฮะเก๋า, โจ๊ก, ซาลาเปา, ขนมจีบ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

  วัดหวังต้าเซียน: หรือเทพเจ้าแห่งสุขภาพด ีมาที่นี่คนมักขอให้สุขภาพดีหรือหายป่วย ตำนานเล่าว่ารูปปั้นองค์ 

เทพเจ้าหว่องไท่ซินถูกนำมาจากมณฑลกวางซีต้นศตวรรษที่ 20 โดยเหลียงได้นำมาประดิษฐานอยู่ที่ร้านขายยา 

  สมุนไพรของเขา เมื่อชาวบ้านมาซื้อยาก็ได้กราบไหว้ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และนั่นก็ทำให้เกิดเสียง 

  ร่ำลือต่อกันว่าเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์จริงสามารถช่วยรักษาโรคภัยให้หายขาดได้ ทว่าวันหนึ่งร้านขายยาได้เกิดไฟไหม้ 

เหลียงจึงหยุดกิจการขายยาก่อนได้รับบัญชาจากหว่องไทซิน (ในฝัน) ให้ไปสร้างวัดแห่งใหม่ห่างจากท่าเรือเป็น

ระยะทางกว่า 3,600 ก้าว ใกล้กับหมู่บ้านชุกหยวนทางขวาของท่าเรือเกาลูน เขาจึงจัดการสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้น 

และได้ตั้งชื่อว่าวัดหว่องไท่ซิน  

  โรงงานจวิเวอร์รี่: ได้เชิญซนิแสชื่อดังจัดวางตำแหน่งของเครื่องประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึ่งเป็นเครื่องราง

ตามหลักฮวงจุ้ย โดยจำลองเลียนแบบมาจากแชกงเหมี่ยว กังหันใหญ่ 4ใบพัดที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา 

วัดเชอกุง: สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่งผู้มีชื่อเสียงทั้งด้านการรบ, ผดุงคุณธรรมและ

ช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 300 ปีก่อน ต่อมาราวปี 1993 จึงได้

สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดิมและนำรูปปั้นท่านนายพลที่มีความสูงถึง 10 ม. เข้า ไปตั้งไว้ในอารามด้าน

ในพร้อมด้วยรูปปั้น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึ่งอยู่บริเวณทางเดินด้านนอกซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือนแรกตาม

ปฏิทินจีนชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและ

โรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนำพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตามความเชื่อของชาวฮ่องกง

โดยหมุน 3 รอบ  

 

 

 

 



FUN 1 : ฮ่องกง-ช้อป-ชิม-ชิลล-์ไหว้พระ 3 วัด : 3D (HX) 

  ร้านหยก: ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ตามอัธยาศัย  

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  

บ่าย  เลดี้ส์ มาร์เก็ต: ตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงเป็นจุดหมายที่ต้องไปเยือน สำหรับคนรักแฟชั่นที่โปรดปรานการต่อ 

รอง ท่านจะได้พบสินค้านานาชนิด อาทิ กระเป๋า, ของเล่น, เครื่องประดับ, เครื่องสำอาง, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์

อิเล็คโทรนิคและของแต่งบ้านเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น 

(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการชอ้ปปิ้ง)  

 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง   

20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX – 779 

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (5) 

22.50  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 
 

 

อัตราค่าบริการ : Fun 1 

ฮ่องกง – ช้อป – ชิม – ชิลล์ – ไหว้พระ 3 วัด  
3 วัน / 2 คืน (HX) 

Period ผู้ใหญ่ 2 – 3 ท่าน เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยว 

8 – 10 มิ.ย. 62 12,999.- 12,999.- 12,499.- 3,500.- 

15 – 17 ม.ิย. 62 12,999.- 12,999.- 12,499.- 3,500.- 

22 – 24 ม.ิย. 62 13,999.- 13,999.- 13,499.- 3,500.- 

29 ม.ิย. – 1 ก.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,499.- 3,500.- 

6 – 8 ก.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,499.- 3,500.- 

13 – 15 ก.ค. 62 14,999.- 14,999.- 14,499.- 4,000.- 

20 – 22 ก.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,499.- 3,500.- 

27 – 29 ก.ค. 62 17,999.- 17,999.- 17,499.- 4,000.- 

3 – 5 ส.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,499.- 3,500.- 

10 - 12 ส.ค. 62 15,999.- 15,999.- 15,499.- 4,000.- 

17 – 19 ส.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,499.- 3,500.- 

24 - 26 ส.ค. 62 12,999.- 12,999.- 12,499.- 3,500.- 

31 ส.ค. – 2 ก.ย. 62 13,499.- 13,499.- 12,999.- 4,000.- 

7 – 9 ก.ย. 62 13,499.- 13,499.- 12,999.- 4,000.- 

14 –16 ก.ย. 62 13,499.- 13,499.- 12,999.- 4,000.- 

21 - 23 ก.ย. 62 13,499.- 13,499.- 12,999.- 4,000.- 

12 –14 ต.ค. 62 17,999.- 17,999.- 17,499.- 4,000.- 

19 - 21 ต.ค. 62 15,999.- 15,999.- 15,499.- 4,000.- 

26 – 28 ต.ค. 62 14,999.- 14,999.- 14,499.- 4,000.- 
 

***เงื่อนไขสำหรับการจองทัวร์*** 

1. **ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ชำระพร้อมเงินค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 



FUN 1 : ฮ่องกง-ช้อป-ชิม-ชิลล-์ไหว้พระ 3 วัด : 3D (HX) 

2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย, มีไกด์ท้องถิ่นคอยดูแล  

    ณ ฮ่องกง) 

3. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มหีัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย) 

4. การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง นั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านหยก, 

   ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 800 HKD/ ท่าน ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน 

   รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

5. ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่นของสายการบิน ต้องทำการจองพร้อมหน้าพาสและเมื่อที่นั่งคอนเฟิร์ม ต้องทำการจ่ายเงินค่าทัวร ์

   เต็มจำนวนทันท ีและเมื่อออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได ้
 

อัตราค่าบริการรวม 

*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชั้นทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลง หรือต้องซื้อ 

  ตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน) และภาษีสนามบินทุกแห่ง 

*ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการระบุ พักห้องละ 2 ท่าน (กรุณาระบุลักษณะห้องที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง :  

  Twin = ห้อง 2 เตียง : Double = ห้อง 1 เตียงใหญ่ : Single = ห้องเตียงเดี่ยว : Triple = ห้อง 3 เตียง : หากไม่มีการระบุ ทางบริษัทฯ  

  ขออนุญาติจัดเปน็เตียง Twin ให้กับท่าน 

*ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้) 

*ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

*ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

*ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัด 

  ที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

**ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ชำระพร้อมเงินค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
*ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ 
*ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

*ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม 

*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท,์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดบริการ  

 

เงื่อนไขการจอง  

1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาที่บริษัทฯ 

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 - 20 วัน 
 

เงื่อนไขการยกเลิก  

1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

2. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี 

3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณ ี

4. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกรณี 
 

หมายเหต ุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได ้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง  

   บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจาก 

   อุบัติเหตุต่างๆ 

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระ 

   ไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่  



FUN 1 : ฮ่องกง-ช้อป-ชิม-ชิลล-์ไหว้พระ 3 วัด : 3D (HX) 

   ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่าง  

   ประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม  

   สถานการณ์ดังกล่าว 

7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน, บริษัทฯ  

   ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสดุความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่า  

   บริการนั้นๆ 

8.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย 

   ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 

9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน  

   จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ 

   ทราบล่วงหน้า 
 

***เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต  

ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 

***ฮ่องกง รณรงค์เรื่องการใช่ถุง  กรณีไปซื้อของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจาก 

ร้านค้า ต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 เซ็นต์ กรุณา พกถุงผ้าไปด้วยทุกครั้งที่จับจ่ายซื้อของทุกชนิด 
 

 
 

 
 


