
 

 

รหัสทัวร  ZET1900674 
ทัวรฮองกง  ไหวพระ 5 วัด 3วัน 2 คืน (TG) 
ชมแสงสีSymphony of lights  ไหวพระวัดสามเซียน  เจาแมดอกไมสีทอง   
วัดปกไต  ยอดเขาวิคตรอเรียพีค  หาดรพีลัสเบย   ยานโอสดทาวนเซ็นทรัล   
ตายกูน  ถนนควีนสโรด   ขอพรวัดแชกงหมิว/วัดหวังตาเซียน  ชอปปم�งจิมซาจุย 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - ฮองกง - Avenue of Stars  - A Symphony of Lights 

07.30 น.   พรอมกันที่ สนามบินสวุรรณภมิู ช้ัน 4 ประตู 3 เคานเตอร D สายการบินไทย  
พบเจาหนาที่เพื่อรับเอกสารการเขาเมือง และทําการเช็คอินต๋ัว  

10.45 น.    บินลัดฟ�าสูฮองกง โดยเที่ยวบิน TG628 บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง   
(ที่มีจอสวนตวัทกุที่น่ัง) 

 
 
14.30 น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพธิีการตรวจคนเขาเมือง นําทานออกจาก

สนามบิน ณ ทางออก Exit B 
จากน้ันนําทานเดินทาง ผานสะพานชิงหมา ติดอันดับเปนสะพานแขวนทีม่ีชวงกลาง
ยาวที่สดุเปนอันดับ 2 ของโลก และในปจจุบันอยูที่อันดับที ่7 ของโลก  ตัวสะพานมี
ความกวาง 41 เมตร มีสองช้ัน ช้ันบนมีเสนทางรถวิง่จํานวน 6 ชองทาง สวนช้ันลาง
ใชสําหรับรถไฟ 2 ชองทาง และชองทางสํารองสําหรับรถยนต ในชวงฤดมูรสุมอีก 4 
ชองทาง เร่ิมกอสรางในป ค.ศ. 1992 แลวเสร็จในป ค.ศ. 1997 ดวยงบประมาณ 
7.2 พันลานเหรียญฮองกง 

 



 

 

นําทานเดินทางสู อะเวนิว ออฟ สตารส Avenue of Stars ทีม่ีการประทบัตรา
ลายมือดาราที่เคยประทบัไวทีบ่ริเวณพื้น ยายมาไวบนขอบราวจบัเลียบทางเดนิริมน้ํา
ตลอดแนว เพื่อใหผูชมไดเห็นชัด และถายรูปคูกับรอยพมิพดาราโดยมวีวิตกึรมิอาว
วิคตอเรียเปนฉากพรอมเพลดิเพลินกับวิวสดุอลังการของอาววคิตอเรีย 

 
นําทานชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเร่ิมตนในเวลา 20.00 
น. ทุกคํ่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทกึในกินเนสบุควา
เปนการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญที่สุดของโลกครอบคลมุพื้นที่อาคารตึก
ระฟ�าสาํคญัตางๆทีต้ั่งอยูสองฟากฝم�งของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟ�าของตกึเหลาน้ี
ประดับไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวติชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสีตางๆ 
แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง 

 
 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1) 
นําทานเขาสูที่พัก... Penta Hotel / Harbour Plaza 8 Degrees Hotel หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่อง วัดสามเซียน เจาแมดอกไมสทีอง - วัดปกไต - เขาวิคตอเรียพีค - หาดรีพัลส

เบย – ยานโอลดทาวนเซ็นทรัล – ตายกูน - ถนนควีนสโรด 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
จากน้ันนําทานสกัการะเจาแมดอกไมสทีองหรือกาํฟ�าเหลิงเหลิง องคเจาแมทีค่อย
ชวยเหลือในเร่ืองของความสงบสุข ใหครอบครัวอยูเย็นเปนสุขที่ วดัสามเซียน Sam 
Tai Tze เปนวดัที่ไหวครบจบในจุดเดียว ซึ่งจะมีเทพหลกั 3 องค ปกไต หมานโหม 
ไชซินเอ้ีย และมีเทพนาจา เปาวุนจิน เจาแมดอกสมสีทอง จากน้ันนําทานเดินทางสู 
วัดปกไต Pak Tai Temple วดัเกาแกยานหวานไจ ทีว่ัดจะมีเทพไมแกะสลักองคโต
อยูตรงดานหนา และมีพระจีนซ่ิมทงจี ๋พระองคเล็กถือใบพัดดานซาย เช่ือกันวา
สามารถเปลี่ยนใจใหคนที่ไมรักเรา กลับมารักเราได 

 



 

 

จากน้ันนําทานขึ้นสู จดุชมววิสูงที่สุดและสวยทีสุ่ดของฮองกง โดยรถโคชบน ยอดเขา
วิคตอเรียพีค ทกุทานจะไดสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดช่ืน สามารถชมทัศนียภาพอัน
งดงามของ เกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน จดุชมวิวที่ดีที่สุดและหาม
พลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นวิวไดรอบทศิทั้ง 360 องศา มคีวามสูงถึง 
428 เมตรจากระดบัน้ําทะเลที่จุดน้ีสามารถมาชมววิเมอืงฮองกงไดทัง้วันซ่ึงในแตละ
ชวงเวลาก็จะมวีิวที่สวยงามแตกตางกันไป ววิที่มองเห็นก็จะเปนววิของตึกและอาคาร
สูงระฟ�าของฮองกง ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซา, ตกึ
ไชนาแบงคและตกึอื่นๆ อนัเปนที่ตัง้ของธุรกิจ ช้ันนําของฮองกงพรอมทัง้
ถายภาพอันสวยงามนาประทบัใจ 

รานไอศครีม Gino's Gelato รานไอศครีมเจลลาโต
สไตลอิตาลี ต้ังอยูบริเวดานลางตกึ The Peak หากทาน
ตองการลิม้รสไอศครีมที่เปนแบบเฉพาะของฮองกง แนะนําให
ลองทานที่น่ี กลิ่นหอมของวาฟเฟลบอล หรือ Egg Waffle ที่
ทําสดๆใหมๆจากเตาชวนยัว่น้ําลายนัก มีไอศครีมใหเลือก
หลากหลายรสชาต ิที่สามารถเลือกทอปปم�งไดตามทีต่องการไม
วาจะเปน มาชเมลโล อัลมอล หรือขนมตางๆ   
จากน้ันนําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส
เบย โดยเช่ือวา ณ บริเวณหาดรีพัลสเบย เปนจุดทีม่ีฮวงจุยทีดี่ที่สดุของเกาะฮองกง 
นําทานเร่ิมขอพร เจาแมกวนอิม จากน้ันนําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอี๊ย เทพเจา
แหงโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอ
พรเร่ืองลูกจากพระสังฆจาย ได  



 

 

 
จากน้ันนําทาน ขามสะพานตออายุ ซึง่เช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพิม่ขึ้น 3 ป  
หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได  
จากน้ันขอพรเร่ืองการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากน้ันใหทาน
ไดรับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวาเปนจดุรวมรับพลงัทีดี่ที่สดุของฮองกง 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (3) พิเศษ !! ลิ้มรสอาหารระดับ Michelin 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ยานโอลดทาวนเซ็นทรลั เปนถนนสายเกาแกที่เต็มไปดวย
รานคาขั้นนําตลอดเสนทางมตึีกสูงสงาเรียงรายอยูหลายตึก มปีระวติัศาสตร ศิลปะ 
อาหารและวัฒนธรรมที่เกาแกและเปนเอกลักษณที่สุดของฮองกง และเปนอีกหน่ึงที่ที่
นักทองเที่ยวจะตองมา เพราะเปนยานที่สามารถเดินเที่ยวชมเมืองไดแทบทุกซอกทุก



 

 

มมุและมีจดุฮติมากมายทีต่องเขามาเช็คอิน หรือถายรูปกับภาพบนฝาผนังตามทางที่
เปนภาพวาดสีสัน 

 
จากน้ันนําทานเดินทางถายรูปกับ ตายกูน (Tai Kwun) ศูนยกลางมรดกและศิลปะ 
ซึ่งปรับปรุงมาจาก สํานักงานตํารวจเกา Central Police Station ใหเปน
ศูนยกลางมรดกและศิลปะช้ันนํา จดัแสดงเร่ืองราวประวัตศิาสตร และบอกเลา
เร่ืองราวถงึคนฮองกง เปนสถานที่เที่ยวแหงใหมที่เขาเยี่ยมชมอนุสรณสถานไดถงึ 3 
แหง คือ สถานีตํารวจกลาง อาคารขนาดใหญที่สรางขึ้นระหวาง ปค.ศ. 1862-
1864 เปนสถาปตยกรรมยคุโคโลเนียลสมัยอังกฤษปกครอง ซึง่ปจจุบันไดปรับเปล่ียน
เปนอาคารนิทรรศการ รานคา และคาเฟ� ตรงขามสถานีตํารวจกลางจะมหีอพกัตํารวจ 
เปนอาคาร 4 ช้ัน มขีอบหนาตางทรงโคงแบบตะวันตกสวยงาม เปนที่นิยมมาถายรูป
กับตัวอาคารอยางมาก,  สํานักงานคณะผูพิพากษากลาง มกีารปลกูตนไมและวาง
เกาอ้ีใหผูคนมาน่ังพกั ชมความแตกตางระหวางอดีตและปจจุบัน, เรือนจําวิคตอเรยี 
เปนสถานทีเ่คยขงันักโทษจริงในอดตี ทีม่ีประวติัศาสตรความเปนมาอันยาวนานกวา
รอยป ที่สามารถเขาไปเดินในคุกได ซึ่งในปจจุบันถกูเลิกใชงานอยางถาวรแลว 



 

 

 
จากน้ันใหทานอิสระที่ ถนนควีนสโรด (Queen’s Road) ถนนสายเกาแกที่เต็มไป
ดวยรานคาขั้นนํา และรานอาหารที่ขึ้นช่ือตลอดเสนทาง ในสวนของการชอปปم�งที่น่ีมี
รานแบรนดเนมมากมาย เชน  Longchamp, Coach, Topshop, H&M, Marks 
& Spencer, Cotton on และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4) 
นําทานเขาสูที่พัก... Penta Hotel / Harbour Plaza 8 Degrees Hotel หรือเทียบเทา 

วันทีส่าม วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว - ชอปปم�งจมิซาจุย - ฮองกง - กรุงเทพฯ 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยต่ิมซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ ฮะเกา
, ขนมจีบกุง, กวยเต๋ียวหลอด, โจก เปนตน (5) 
นําทานเดินทางสู วัดหวงัตาเซียน (คนจนีกวางตุง จะเรียกวดัน้ีวา หวองไทซิน) เปน
วัดเกาแกอายกุวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวดัน้ีเพือ่ขอพรใหสุขภาพ
แข็งแรง ไรโรคภัย ซึ่งวดัแหงน้ีเปนทีป่ระดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพ
เจาหลักของวดัคือเทพหวงัตาเซียน 



 

 

 
วิธกีารอธิษฐานขอคู ขั้นแรกก็ทาํน้ิว
ตามแบบในรูปเลยเอาน้ิวโป�งกด

ปลายน้ิวนาง แลวเอาน้ิวกอยสอดเขาไปในรู
ของน้ิวนางทัง้ 2 ขาง คอยๆ ทาํ ใจเย็นๆ 
ไมยากเกินไปแนนอน  ดูจากภาพไมตอง
ตกใจวาจะทาํไดมั้ย เพราะบริเวณดานขาง
จะรูปสาธติวิธกีารอธิษฐานโดยละเอียดอีก
คร้ัง 
ทานเดินทางสู วดัแชกงหมิว ใหทานไดจดุธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานได
ต้ังจติอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง จากน้ันใหทานหมุนกงัหันทองแดงจะมกีงัหัน 
4 ใบพดั แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแขง็แรง, โชคลาภ และเงินทอง 
เช่ือกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง จะชวยปดเป�าสิ่งช่ัวรายออกไป 
และนําพาสิ่งดีๆเขามา 
 



 

 

 
ตํานานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “วดักงัหันลม” เปนอีกหนึ่งวดัทีม่ี
ประวัตศิาสตรอันยาวนาน สรางมาต้ังแต 300 ปกอน ตามตาํนานเลากันวาไดมีโจร
สลัดตองการที่จะมาปลนชาวบาน เมือ่นายพลแชกงรูเขาก็ไดบอกใหชาวบานพับกงัหัน
ลมแลวนําไปติดไวทีห่นาบาน ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและไมไดทําการปลน 
ชาวบานจงึมคีวามเช่ือวากงัหันลมน้ันชวยขจดัสิง่ช่ัวรายทีก่ําลงัจะเขามา และนําพาสิง่
ดีๆมาสูตน จงึไดสรางวดัแชกงแหงน้ีช้ึน เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเปนที่
สักการะบูชาเพือ่ไมใหมีสิ่งไมไดเกิดขึ้น 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (6) 
นําทานเย่ียมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นช่ือของฮองกง
พบกบังานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการ
เสริมดวงเร่ืองฮวงจุย โดยการยอใบพดัของกังหันวดัแช
กง มาทําเปนเคร่ืองประดับ ไมวาจะเปน จี้  แหวน  
กําไล เพือ่ใหเปนเคร่ืองประดับติดตัว และเสริมดวง
ชะตา 



 

 

นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาท ิกาํไลหยก  หรือสตัวนําโชค
อยางปم�เส่ียะ  อิสระใหทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลกึ หรือนําโชค
แดตัวทานเอง  

   นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซื้อสนิคาแบ
รนเนมตางๆ  จากน้ันอสิระใหทานเต็มอ่ิมกบัการชอปปم�งยานจิมซาจุยมักจะตั้ง
ตนกันที่สถานีจิมซาจุย มีรานขายของทั้งเครื่องหนัง, เครือ่งกีฬา, เครื่องใชไฟฟ�า
, กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอก
ตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ OCEAN 
TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมทีางเช่ือม
ติดตอกันสามารถเดินทะลถุึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวา
จะเปน  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, 
GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 

19.05 น.    บินลัดฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ  โดยสายเที่ยวบินที่ TG639 
20.45 น.   คณะเดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

**************************************** 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ัง 
กอนทาํการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให 
ทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคณุทุกทานที่ใชบรกิาร *** 
คณะยืนยันการเดินทางที่ 15 ทานมีหัวหนาทัวร 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ หองละ 
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

11 – 13 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 19,999 5,000 
13 – 15 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 20,999 5,000 
18 – 20 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 19,999 5,000 
25 – 27 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 19,999 5,000 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทปิ 

คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิน่*** 
** ทางบรษัิทขออนุญาตเกบ็คาธรรมเนียม คาทปิ ทานละ 200 เหรียญฮองกง /ทรปิ/ทาน 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเพื่อโปรโมทสินคา
พื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก และรานจวิ
เวอรร่ี ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทวัร เพราะมผีลกับราคาทัวร ทางบรษิัทฯ จงึอยากเรียน
ช้ีแจงลกูคาทกุทานวา รานรัฐบาลทกุรานจําเปนตองรบกวนทกุทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมกีารบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมคีวามประสงคจะ
เขารานรัฐบาลทกุแหง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปน
จํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน 
 โรงแรมที่พกัที่อาจะมกีารสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถงึ

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 หมายเหตุ ทีฮ่องกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสดุทายลูกทวัรทานใดสนใจ

สามารถซือ้ไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมกีารบังคับลกุทวัรทัง้สิ้น แตเปนการ
บอกกลาวลวงหนา 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถงึคาอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่
นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 
 คาทิปคนขับรถ หวัหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 เหรียญฮองกง/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารอง
ที่น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถงึกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสทิธิ
การเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 



 

 

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวา
เปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจ
พรอมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมดุ
บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงนิเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงนิ
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คนืเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด 
ทั้งหมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พกั
ฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 



 

 

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวา
เปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถงึ 15 คน  
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มนัีกทองเที่ยวรวมเดนิทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมวีีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จากการทีม่ี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครือ่งบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกบัทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวทีม่ิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวิติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซปิล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิง่ของดังกลาวมีขนาดบรรจภุัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

2. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

3. เกาะฮองกงมกีฎหมายหามนําผลติภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทกุชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิง่เหลาน้ี 
หากเจาหนาทีต่รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก   

 

 


