
 

 
 
 

 

 

รหัสทัวร ZET1901177 
ทัวรฮองกง ดิสนียแลนด เลสโก สมพามันส 3 วัน 2 คืน (EK) 
ดิสนียแลนดฮองกง   หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว 
ขอพรเจาแมกวนอิม ณ หาดรีพัลสเบย   เขาวิคตรอเรีย พีค 
พักฮองกง 2 คืน ชอปปم�งสนั่น!! ยานดังจิมซาจุย 

 



 

 
 
 

 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮองกง – A Symphony of Lights 

 
11.00 น.     พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 เคานเตอร T สายการบิน 

EMIRATES  พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินต๋ัว 
14.00 น.     บินลัดฟ�าสูฮองกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เคร่ือง 
18.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหคณะทานออก 

Exit B 
จากน้ันนําทานเดินทาง ผานสะพานชิงหมา ติดอันดับเปนสะพานแขวนที่มีชวงกลาง
ยาวที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลก และในปจจุบันอยูที่อันดับที่ 7 ของโลก  ตัวสะพานมี
ความกวาง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเสนทางรถวิ่งจํานวน 6 ชองทาง สวนชั้นลาง
ใชสําหรับรถไฟ 2 ชองทาง และชองทางสํารองสําหรับรถยนต ในชวงฤดูมรสุมอีก 4 
ชองทาง เริ่มกอสรางในป ค.ศ. 1992 แลวเสร็จในป ค.ศ. 1997 ดวยงบประมาณ 
7.2 พันลานเหรียญฮองกง 
 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1) 



 

 
 
 

 

 

นําทานชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 
น. ทุกคํ่าคืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทึกในกิน
เนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่
อาคารตึกระฟ�าสําคัญตางๆที่ตั้งอยูสองฟากฝم�งของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟ�าของ
ตึกเหลาน้ีประดับไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสี
ตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก 

 
 
นําทานเขาสูที่พัก... DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง ดสินียแลนดเต็มวัน (รวมคาเขาและคาเครื่องเลนทุกชนิดเรียบรอยแลว) 
เชา          บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะ

เกา ขนมจีบกุง กวยเตี๋ยวหลอด โจก เปนตน (2)   
นําทานเดินทางสู  ฮองกง ดิสนียแลนด อาณาจักรแหงจินตนาการน้ีประกอบดวย
พืน้ที่ 7 สวน  ไดแก เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแลนด , แฟนตาซีแลนด , 
ทูมอรโรวแลนด , ทอย สตอรี่ แลนด , กริซลีย กัลช และมิสทิค พอยท  จากน้ัน
ไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอรแลนด ผจญภัยกับการลองเรือทองป�าที่เต็มไป
ดวยสิงสาราสัตวตลอดเสนทางและโชวแรงระเบิดที่ตื่นเตน เขาสูอาณาจักรแหงแฟน
ตาซี ที่ซึ่งคุณจะไดพบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส 
พรอมดวยเอฟเฟคตเคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย
ตางดาวและขามเวลาไปยังทูมอรโรวแลนด ดินแดนแหงอนาคตและสิ่งที่พลาดไมได



 

 
 
 

 

 

คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แนนอนวาอยาลืมแวะไปถายรูปกับมิคกี้ และ
จับมือกับเจาเปดชื่อกองโลก เดินทองไปผานสวนหยอมที่เต็มไปดวยวัตถุโบราณที่
สรางภาพลวงตา 3 มิติ สํารวจพิพิธภัณฑลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณนาตื่นตาจากทั่วโลก
มามีชีวิตตอหนาตอตาใน มิสทิค พอยท และไมควรพลาดกับ  IT’S A SMALL 
WORLD ลองเรือชมเหลาบรรดาตุกตานานาชาติ ซึ่งแบงเปนโซนของแตละชาติไว 
โดยตุกตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และ
แทรกดวยเสียงเครื่องดนตรีที่เปนเอกลักษณของแตละชาติ และอยาลืมแวะทักทาย
ตุกตาสวมชุดประจําชาติของไทย สนุกกับเกมตางๆ  การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” 
จากน้ันเชิญทานสนุกสนานกับเครื่องเลนในดิสนียแลนดและโซนตางๆ  

 

 
 
พบกับ เครื่องเลนใหมลาสุดธีมมาร เวล Ant-Man and The Wasp: Nano 
Battle! ทานสามารถรวมความสนุกไดโดยการขี่ยานพาหนะอันทันสมัยของ 
S.H.I.E.L.D. ในการตอสูอยางกลาหาญแบบอินเทอรแอคทีฟในพิพิ ธภัณ ฑ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพรอมกับ Ant-Man and The Wasp 
เพื่อตอสูกับเหลาราย Arnim Zola และกองทัพของ Hydra Swarm-bots ผูชั่ว
ราย 
 



 

 
 
 

 

 

 
 
และสนุกไปกับ Iron Man Experience บินไปกับไอรอนแมน เหนือฟากฟ�าของ
ฮองกง หยิบแวนตา Stark Vision ขึ้นสวมใส แลวเตรียมตัวสําหรับการเขาสูยุค
ใหมอยางเต็มตัว! การบินแตละครั้งของ Expo Edition Iron Wing จะใชพลังงาน
จากเตาปฏิกรณอารคของตนเองและมีเทคโนโลยีลาสุดจากสตารค อินดัสตรี้ – 
รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปญญาประดิษฐ และกระจกที่
ซอมแซมตัวเองได เม่ือคุณพรอมสําหรับการบินขึ้น คุณจะไดทองฟากฟ�าที่ตื่นเตนเรา
ใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหมลาสุดและสูงที่สุดบนขอบฟ�าของฮองกง 
น่ันคือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนวา มีรายงานถึงปฏิบัติการ
ของไฮดราอยูบริเวณน้ี ใหเตรียมพรอมสําหรับการตอสู! ซึ่งแตละแหงตางมีจุดเดน
ความพิเศษเฉพาะตัว ทองอเมริกาฉบับยอสวนอยางมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พรอม
ดวยทาวนสแควร รานคานารกั ๆ และหอสังเกตการณวิคตอเรีย 

 



 

 
 
 

 

 

 
ขบวนพาเหรด ไฟลทส ออฟ แฟนตาซ ีจะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน 

โดยสามารถชมขบวนพาเหรดไดที่เมนสตรีท ยูเอสเอ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วัน
น้ันๆ)  ชมและเชียรตัวละครดิสนีย ที่รวมขบวนมากมายไมวาจะเปนตัวการตูนดัง 
อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามดวยเจา
หญิ งแสนสวยจากนิทานหลากหลายเรื่อง อาทิ   Snow White, Rapunzel, 
Cinderella ฯลฯ   หรือตัวละครจากภาพยนตดังอาทิ The Jungle Book, The 
Lion King, Toy Story ฯลฯ  

 
**อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย** 



 

 
 
 

 

 

 
นําทานเขาสูที่พัก... DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลสเบย – วัดแชกงหมิว – ชอปปم�งจิมซาจุย - 
ฮองกง - กรุงเทพฯ 

เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)   
 
จากน้ันนําทาน สูจุดชมวิวเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสชมจุดวิวสวยที่สุดของ
ฮองกง ทกุทานจะไดสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของ เกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามจุดน้ี
สามารถมาชมวิวเมืองฮองกงไดทั้งวันซึ่งในแตละชวงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกตาง
กันไป วิวที่มองเห็นก็จะเปนวิวของตึกและอาคารสูงระฟ�าของฮองกง ที่กอสรางตรง
ตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซา, ตึกไชนาแบงคและตึกอื่นๆ อันเปน
ที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนําของฮองกงพรอมทั้งถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ 
 

 
 
จากน้ันนําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส
เบย โดยเชื่อวา ณ บริเวณหาดรีพัลสเบย เปนจุดที่มีฮวงจุยที่ดีที่สุดของเกาะฮองกง  
นําทานเริ่มขอพร   เจาแมกวนอิม  จากน้ันนําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอี๊ย  เทพ



 

 
 
 

 

 

เจาแหงโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง  หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถ
ขอพรเร่ืองลูกจากพระสังฆจาย ได  

 

 
 
จากน้ันนําทาน ขามสะพานตออายุ ซึ่งเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป  
หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเรื่องความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได  
จากน้ันขอพรเร่ืองการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากน้ันใหทาน
ไดรับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวาเปนจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮองกง 

 



 

 
 
 

 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานได
ตั้งจิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง จากน้ันใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 
4 ใบพัด แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง 
เชื่อกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะชวยปดเป�าสิ่งชั่วรายออกไป 
และนําพาสิ่งดีๆเขามา 

 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “วัดกังหันลม” เปนอีกหน่ึงวัดที่มี
ประวัติศาสตรอันยาวนาน สรางมาต้ังแต 300 ปกอน ตามตํานานเลากันวา

ไดมีโจรสลัดตองการที่จะมาปลนชาวบาน เมื่อนายพลแชกงรูเขาก็ไดบอกใหชาวบาน
พับกังหันลมแลวนําไปติดไวที่หนาบาน ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและไมไดทําการ
ปลน ชาวบานจึงมีความเชื่อวากังหันลมน้ันชวยขจัดสิ่งชั่วรายที่กําลังจะเขามา และ
นําพาสิ่งดีๆมาสูตน จึงไดสรางวัดแชกงแหงน้ีชึ้น เพ่ือระลึกถึงนายพลแชกง และเปนที่
สักการะบูชาเพื่อไมใหมีสิ่งไมไดเกิดขึ้น 

 



 

 
 
 

 

 

 
นําทานเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัล
อันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย โดยการยอใบพัดของกังหันวัดแชกง 
มาทําเปนเครื่องประดับ ไมวาจะเปน จี้  แหวน  กําไล เพื่อใหเปนเครื่องประดับติดตัว 
และเสริมดวงชะตา 
นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตวนําโชค
อยางปم�เสี่ยะ  อิสระใหทานไดเลือกชื้อเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลึก หรือนําโชค
แดตัวทานเอง 

   นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบ
รนเนมตางๆ  จากนั้นอิสระใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปم�งยานจิมซาจุยมักจะตั้ง
ตนกันที่สถานีจมิซาจุย มีรานขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟ�า
, กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอก
ตึกอันซับซอนมากมายมี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ ชื่อ OCEAN 
TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเชื่อม
ติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวา
จะเป น   COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, 
GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิ 
21.30 น.    บินลัดฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ 

EK 385 
23.45 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

**************************************** 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง

กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***  คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหนาทัวร 

 
 
 



 

 
 
 

 

 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมีเตยีง 
พักเด่ียว

เพ่ิม 

07 – 09 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 5,000 
08 – 10 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 5,000 
14 – 16 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 5,000 
15 – 17 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 5,000 
21 – 23 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 5,000 
22 – 24 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 5,000 

 
หมายเหตุ: หากลูกคาไมตองการเขาดิสนียแลนด สามารถหักคาใชจายไดทานละ 2,000 

บาท 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคเุทศก

ทองถิ่น*** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 200 เหรียญ /ทริป/ทาน 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเพ่ือโปรโมท
สินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก 
และรานจิวเวอรรี่ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทาน
แวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกแหง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน 
 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 



 

 
 
 

 

 

 หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจ
สามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปน
การบอกกลาวลวงหนา 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.      คารถรบั-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 เหรียญ/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อ
สํารองที่น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

 



 

 
 
 

 

 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

 



 

 
 
 

 

 

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 
 
 

 

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก
ใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน
เทาน้ัน 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่ง
เหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก   


