
 

 

รหัสทัวร ZET1901998 
ทัวรฮองกง ลดทั้งเกาะ เลสโกสัมพาชอป 3 วัน 2 คืน (EK) 
ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพัลสเบย  วัดแชกงหมิว  วัดหวังตาเซียน  ตลาดเลด้ีมารเก็ต  
อิสระชอปปم�งจิมซาจุย 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮองกง 

 
11.00 น.     พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 เคานเตอร T สายการบิน 

EMIRATES  พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินต๋ัว 
14.00 น.     บินลัดฟ�าสูฮองกง โดยเท่ียวบิน EK 384 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
18.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหคณะทานออก 

Exit B 
จากน้ันนําทานเดินทาง ผานสะพานชิงหมา ติดอันดับเปนสะพานแขวนท่ีมีชวงกลาง
ยาวท่ีสุดเปนอันดับ 2 ของโลก และในปจจุบันอยูที่อันดับที่ 7 ของโลก  ตัวสะพานมี
ความกวาง 41 เมตร มีสองช้ัน ช้ันบนมีเสนทางรถวิ่งจํานวน 6 ชองทาง สวนช้ันลาง
ใชสําหรับรถไฟ 2 ชองทาง และชองทางสํารองสําหรับรถยนต ในชวงฤดูมรสุมอีก 4 
ชองทาง เร่ิมกอสรางในป ค.ศ. 1992 แลวเสร็จในป ค.ศ. 1997 ดวยงบประมาณ 
7.2 พันลานเหรียญฮองกง 
 

 
 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1) 
นําทานเขาสูที่พัก... SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่สอง ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลสเบย – วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน – ตลาดเลด้ี
มารเก็ต 

เชา          บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยต่ิมซําข้ึนช่ือของฮองกง อาทิ ฮะ
เกา ขนมจีบกุง กวยเต๋ียวหลอด โจก เปนตน (2)   
จากน้ันนําทาน สูจุดชมวิวเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสชมจุดวิวสวยที่สุดของ
ฮองกง ทุกทานจะไดสัมผัสบรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของ เกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน สามารถมองเห็นวิวท่ีสวยงามจุดน้ี
สามารถมาชมวิวเมืองฮองกงไดทั้งวันซ่ึงในแตละชวงเวลาก็จะมีวิวท่ีสวยงามแตกตาง
กันไป วิวท่ีมองเห็นก็จะเปนวิวของตึกและอาคารสูงระฟ�าของฮองกง ที่กอสรางตรง
ตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซา, ตึกไชนาแบงคและตึกอื่นๆ อันเปนที่ต้ังของ
ธุรกิจ ช้ันนําของฮองกงพรอมทั้งถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ 
 

 
 
จากน้ันนําทานนมัสการขอพรส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส
เบย โดยเช่ือวา ณ บริเวณหาดรีพัลสเบย เปนจุดที่มีฮวงจุยที่ดีท่ีสุดของเกาะฮองกง  
นําทานเร่ิมขอพร   เจาแมกวนอิม  จากน้ันนําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอ๊ีย  เทพเจา
แหงโชคลาภ ความม่ันคง ทรัพยสินเงินทอง  หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอ
พรเร่ืองลูกจากพระสังฆจาย ได  

 



 

 

 
 
จากน้ันนําทาน ขามสะพานตออายุ ซ่ึงเช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ป  
หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได  
จากน้ันขอพรเร่ืองการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากน้ันใหทาน
ไดรับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวาเปนจุดรวมรับพลังท่ีดีที่สุดของฮองกง 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) พิเศษ! เมนูหานยาง 

ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานได
ต้ังจิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง จากน้ันใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 
4 ใบพัด แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง 



 

 

เช่ือกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง จะชวยปดเป�าส่ิงช่ัวรายออกไป 
และนําพาส่ิงดีๆเขามา 

 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “วัดกังหันลม” เปนอีกหน่ึงวัดที่มี
ประวัติศาสตรอันยาวนาน สรางมาต้ังแต 300 ปกอน ตาม
ตํานานเลากันวาไดมีโจรสลัดตองการที่จะมาปลนชาวบาน 
เมื่อนายพลแชกงรูเขาก็ไดบอกใหชาวบานพับกังหันลมแลว
นําไปติดไวที่หนาบาน ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและไมได
ทําการปลน ชาวบานจึงมีความเช่ือวากังหันลมน้ันชวยขจัด
ส่ิงช่ัวรายที่กําลังจะเขามา และนําพาส่ิงดีๆมาสูตน จึงได
สรางวัดแชกงแหงน้ีช้ึน เพ่ือระลึกถึงนายพลแชกง และเปนที่สักการะบูชาเพ่ือไมใหมี
ส่ิงไมไดเกิดข้ึน 
นําทานเย่ียมชม  โรงงานจิวเวอรร่ี ที่ข้ึนช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนท่ีไดรับรางวัล
อันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย โดยการยอใบพัดของกังหันวัดแชกง 
มาทําเปนเคร่ืองประดับ ไมวาจะเปน จ้ี  แหวน  กําไล เพ่ือใหเปนเคร่ืองประดับติดตัว 
และเสริมดวงชะตา 
 



 

 

นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเก่ียวกับหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตวนําโชค
อยางปم�เส่ียะ  อิสระใหทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของท่ีระลึก หรือนําโชค
แดตัวทานเอง 
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดน้ีวา หวองไทซิน) เปนวัด
เกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดน้ีเพ่ือขอพรใหสุขภาพ
แข็งแรง ไรโรคภัย ซ่ึงวัดแหงน้ีเปนท่ีประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพ
เจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน 
 

 
 

 
วิธีการอธิษฐานขอคู ข้ันแรกก็ทําน้ิว
ตามแบบในรูปเลยเอาน้ิวโป�งกด

ปลายน้ิวนาง แลวเอาน้ิวกอยสอดเขาไปในรู
ของน้ิวนางทั้ง 2 ขาง คอยๆ ทํา ใจเย็นๆ ไม
ยากเกินไปแนนอน  ดูจากภาพไมตองตกใจวา
จะทําไดมั้ย เพราะบริเวณดานขางจะรูปสาธิต
วิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีกคร้ัง 
 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (4) 



 

 

นําทานเดินทางสู เลด้ี มารเก็ต Ladies Market เปนตลาดถนนคนเดินสไตล Night 
Market ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาจําพวกกระเป�า, เคร่ืองประดับ, ของเลน, 
เคร่ืองสําอาง และของแตงบานเล็กๆนอยๆ รานแผงลอยตางๆ 
นําทานเขาสูท่ีพัก... SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม อิสระชอปปم�งจิมซาจุย - ฮองกง - กรุงเทพฯ 
เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยต่ิมซําข้ึนช่ือของฮองกง อาทิ ฮะเกา 

ขนมจีบกุง กวยเต๋ียวหลอด โจก เปนตน (5)   
นําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรน
เนมตางๆ  จากน้ันอิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปم�งยานจิมซาจุยมักจะต้ังตนกันที่
สถานีจิมซาจุย มีรานขายของท้ังเคร่ืองหนัง เคร่ืองกีฬา เคร่ืองใชไฟฟ�า กลองถายรูป 
ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพ้ืนเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอน
มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึง
ประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเช่ือมติดตอกันสามารถเดิน
ทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวาจะเปน COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, 
BOSSINI และอีกมากมาย หรือจะเลือกน่ังรถไฟใตดินของฮองกงไปชอปปم�งในยาน
อ่ืน  แนะนําท่ี ยานมงกก โดยยานน้ีเปนแหลงรวมรองเทากีฬาและผาใบทุกแบรนด 
ไมวาจะเปนแบรนดที่เปนท่ีนิยมอยาง Adidas, Nike, Reebok, Puma และ New 
Balance ไปจนถึงรองเทาแบรนดตางๆ  หรือจะเลือกชอปปم�งท่ีราน Sasa  หรือ 
Bonjour ที่กระจายอยูในฮองกง ภายในรานจะมีสินคามากมาย  เคร่ืองสําอาง 
น้ําหอม ครีมทาผิว ยาทาเล็บ ลิปสติก โฟมลางหนา ท่ีดัดขนตา กระดาษซับมัน และ
ของเสริมความงามอีกหลายอยาง  
 



 

 

 
 
***อิสระอาหารมื้อเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อ
สินคา*** 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
21.30 น.    บินลัดฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินท่ี EK 

385 
23.45 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

**************************************** 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง

กอนทําการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

02 – 04 สิงหาคม 2562 10,999 10,999 5,000 
03 – 05 สิงหาคม 2562 9,999 9,999 5,000 
08 – 10 สิงหาคม 2562 9,999 9,999 5,000 
09 – 11 สิงหาคม 2562 10,999 10,999 5,000 



 

 

10 – 12 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 5,000 
15 – 17 สิงหาคม 2562 9,999 9,999 5,000 
16 – 18 สิงหาคม 2562 10,999 10,999 5,000 
17 – 19 สิงหาคม 2562 9,999 9,999 5,000 
23 – 25 สิงหาคม 2562 10,999 10,999 5,000 
24 – 26 สิงหาคม 2562 9,999 9,999 5,000 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศก
ทองถ่ิน*** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเพ่ือโปรโมทสินคา
พ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก และรานจิว
เวอรร่ี ซ่ึงจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียน
ช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซื้อข้ึนอยู
กับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความ
ประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกแหง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
จากทานเปนจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน 
 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 หมายเหตุ ท่ีฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจ

สามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ โดยไมมีการบังคับลุกทัวรท้ังส้ิน แตเปน
การบอกกลาวลวงหนา 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง  



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือ
สํารองที่น่ัง  

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน
ท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 



 

 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด   

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน
ของนักทองเที่ยวทีม่ิไดเกดิจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก
ใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบิน
เทาน้ัน 

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากส่ิง
เหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก   


