
 

 

รหัสทัวร ZET1903011 
ทัวรฮองกง ฮองกง นองปง ดิสนียแลนด เลสโกสมจ๊ีด EP.2  
3 วัน 2 คืน (CX) 
เกาะลันเตา  วัดโป�วหลิน  City gate Outlet  A Symphony of Lights  
ดิสนียแลนดเต็มวัน น่ังรถรางพคีแทรม  ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค  ร ีพัลสเบย  วัดแชกงหมวิ   
ชอปปم�งจมิซาจุย   
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ - ฮองกง - เกาะลันเตา - วดัโป�วหลิน - City gate Outlet - A 

Symphony of Lights 
04.00 น.     พรอมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 เคานเตอร M สายการบิน 

CATHAY PACIFIC  พบเจาหนาทีเ่พ่ือรับเอกสารการเขาเมือง และทําการเช็คอิน
ต๋ัว  

06.30 น.     บินลัดฟ�าสูฮองกง โดยเที่ยวบิน CX616/CX700 บริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง (ท่ีมีจอสวนตัวทุกที่น่ัง) (กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการ
จอง) 

 
10.30 น.     ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานออก

จากสนามบิน ณ ทางออก Exit B 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีตงชุง เพ่ือขึ้น 

กระเชาลอยฟ�านองปง 360 องศา  
 

กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจาก
แบบธรรมดา (พ้ืนทึบ) เปนกระเชาคริสตัล (พ้ืนกระจกใส) สามารถแจง

หัวหนาทัวรได โดยเพิ่มเงิน ทานละ  100 เหรียญฮองกง      
 

ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ ณ วดัโป�วหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญ
ลันเตา องคพระสรางทองสัมฤทธิ์ 160 ช้ิน องคพระพุทธรูปหันพระพักตรไปทาง
เหนือสูจีนแผนดินใหญ ประดิษฐานอยูโดยมคีวามสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว 
หากนับรวมฐานแลวมคีวามสูงท้ังสิ้น 34 เมตร คากอสรางพระพุทธรูป 60 ลาน
เหรียญฮองกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอยางไมเปนทางการวา พระใหญเทียนถาน 
ประดิษฐานบนแทนบูชามีความสูงเทากับตึก 3 ช้ัน ออกแบบตามฐานโครงสรางของ
หอฟ�าเทียนถานในปกกิ่ง 

 



 

 

 
 

นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ใหทุกทานไดต้ังจิตอธิษฐานขอพร
ไมวาจะเปนเร่ืองสุขภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองคพระเปนปรางคประทานพร
จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึ้นชมฐานองคพระได โดยจะมีบันไดทอดยาว
จํานวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูปเปนท่ีประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระ
เข้ียวแกว) และพระพุทธรูปหยกขาว ท่ีอันเชิญมาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัติ
โดยวาดจากสีน้ํามนั (ไมรวมคาเขาชม ทานละ  60 เหรียญฮองกง) หรือชมวิวของ
เกาะลันเตาในมุมสูงได และยังมีรปูปم�นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อ
ของนิกายมหายานประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ 

 



 

 

 
 

นอกจากน้ีทานยังสามารถเขาชม วัดโป�วหลิน  ภายในเปนที่ประดิษฐานของ พระ
สัมมาสัมพุทธเจา ทั้ง 5 พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวดัจะมสัีตว
มงคลตรงมุมของหลังคา หามนําเครื่องเซนไหวท่ีประกอบดวยเน้ือสัตวเขามาไหวเปน
อันขาด 

 

 
 



 

 

จากน้ันใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวฒันธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเที่ยวชม 
รานคา รานอาหาร บรเิวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่สามารถ
ผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมด้ังเดิมไวไดอยางลงตัว  

แวะพักเหน่ือย หาของอรอยกิน แนะนําบัวลอย
หยินหยาง บัวลอยท่ีผสมผสานกันไดอยางลงตัวระหวาง
งาดํา (สีดํา) กบักะทิ (สีขาว) ใหความสดชื่นไมนอย 
เร่ืองความอรอยพูดไดคําเดียว “ตองลอง”    
  

 
หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารุง หรือปด
เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเปนรถโคชของอุทยาน 
เพื่อนําทานขึ้นสูยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 
40 เหรียญฮองกง และเด็กทานละ  20 เหรียญฮองกง 

 
 

จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปปم�ง
สินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เชน 
COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวาจะเปน BURBERRY 
รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยี่หอ และชั้นใตดินจะมซีุปเปอรมาเก็ตขนาดใหญให
ทานไดเลือกซื้อสินคา ไมวาจะเปน ของกนิ ของใช หรือวาผลไมสดๆ จับจายกันได
อยางจุใจ 
นําทานเดินทาง ผานสะพานชิงหมา ติดอันดับเปนสะพานแขวนที่มีชวงกลางยาวท่ีสุด
เปนอันดับ 2 ของโลก และในปจจุบันอยูท่ีอันดับที่ 7 ของโลก ตัวสะพานมีความกวาง 
41 เมตร มีสองช้ัน ช้ันบนมีเสนทางรถวิง่จํานวน 6 ชองทาง สวนช้ันลางใชสําหรับ
รถไฟ 2 ชองทาง และชองทางสํารองสําหรับรถยนต ในชวงฤดูมรสุมอีก 4 ชองทาง 
เร่ิมกอสรางในป ค.ศ. 1992 แลวเสร็จในป ค.ศ. 1997 ดวยงบประมาณ 7.2 
พันลานเหรียญฮองกง 
  



 

 

 
 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (2)  นําทานชม A SYMPHONY OF LIGHTS 

ความมหัศจรรยเร่ิมตนในเวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอด
ตระการตาที่ไดรบัการบันทึกในกินเนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ี
ยิ่งใหญท่ีสุดของโลกครอบคลุมพ้ืนที่อาคารตึกระฟ�าสําคัญตางๆท่ีต้ังอยูสองฟากฝم�ง
ของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟ�าของตึกเหลาน้ีประดับไปดวยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติช
ก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสีตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของ
ฮองกง จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพัก 
นําทานเขาสูท่ีพัก... PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTELหรือ
เทียบเทา 

 
 



 

 

วันที่สอง ดิสนียแลนดเต็มวัน (รวมคาเขาและคาเคร่ืองเลนทุกชนิดเรียบรอยแลว) 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)   

นําทานเดินทางสู  ฮองกง ดิสนียแลนด อาณาจักรแหงจินตนาการน้ีประกอบดวยพ้ืนท่ี 
7 สวน  ไดแก เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแลนด , แฟนตาซีแลนด , ทูมอรโรว
แลนด , ทอย สตอรี่ แลนด , กริซลีย กัลช และมิสทิค พอยท  จากน้ันไปสูบฉีด
อะดรีนาลีนในแอดเวนเจอรแลนด ผจญภัยกับการลองเรือทองป�าท่ีเต็มไปดวย
สิงสาราสัตวตลอดเสนทางและโชวแรงระเบิดที่ต่ืนเตน เขาสูอาณาจักรแหงแฟนตาซี 
ที่ซ่ึงคุณจะไดพบกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส 
พรอมดวยเอฟเฟคตเคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยงัอาณาจักรของมนุษย
ตางดาวและขามเวลาไปยังทูมอรโรวแลนด ดินแดนแหงอนาคตและส่ิงที่พลาดไมได
คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แนนอนวาอยาลืมแวะไปถายรปูกับมิคกี้ และจับ
มือกับเจาเปดช่ือกองโลก เดินทองไปผานสวนหยอมที่เต็มไปดวยวตัถุโบราณที่สราง
ภาพลวงตา 3 มิติ สํารวจพิพิธภัณฑลึกลับที่ซึ่งวัตถโุบราณนาต่ืนตาจากทั่วโลกมามี
ชีวิตตอหนาตอตาใน มสิทิค พอยท และไมควรพลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD 
ลองเรือชมเหลาบรรดาตุกตานานาชาติ ซึ่งแบงเปนโซนของแตละชาติไว โดยตุกตาจะ
มีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดวยเสียง
เครื่องดนตรีท่ีเปนเอกลักษณของแตละชาติ และอยาลืมแวะทักทายตุกตาสวมชุด
ประจําชาติของไทย สนุกกับเกมตางๆ  การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” จากน้ันเชญิ
ทานสนุกสนานกับเครือ่งเลนในดิสนียแลนดและโซนตางๆ  

 

 



 

 

พบกับเคร่ืองเลนใหมลาสุดธีมมารเวล Ant-Man and The Wasp: Nano 
Battle! ทานสามารถรวมความสนุกไดโดยการข่ียานพาหนะอันทันสมัยของ 
S.H.I.E.L.D. ในการตอสูอยางกลาหาญแบบอินเทอรแอคทีฟในพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพรอมกับ Ant-Man and The Wasp 
เพื่อตอสูกับเหลาราย Zola และกองทัพ Hydra swarm-bots  

 
และสนุกไปกับ Iron Man Experience บินไปกบัไอรอนแมน เหนือฟากฟ�าของ
ฮองกง หยบิแวนตา Stark Vision ข้ึนสวมใส แลวเตรียมตัวสําหรับการเขาสูยุคใหม
อยางเต็มตัว! การบินแตละคร้ังของ Expo Edition Iron Wing จะใชพลังงานจาก
เตาปฏิกรณอารคของตนเองและมีเทคโนโลยีลาสุดจากสตารค อินดัสตรี้ รวมถึง ชุด
เกราะโลหะท่ีมีความทนทานสูง ระบบปญญาประดิษฐ และกระจกทีซ่อมแซมตัวเองได 
เมื่อคุณพรอมสําหรับการบินขึ้น คุณจะไดทองฟากฟ�าที่ต่ืนเตนเราใจของตัวเมือง เพ่ือ
ชมมมุมองที่แปลกใหมลาสุดและสูงที่สุดบนขอบฟ�าของฮองกง น่ันคือ – Hong 
Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนวา มรีายงานถึงปฏิบัติการของไฮดราอยู
บริเวณน้ี ใหเตรียมพรอมสําหรับการตอสู! ซึง่แตละแหงตางมีจุดเดนความพิเศษ
เฉพาะตัว ทองอเมริกาฉบับยอสวนอยางมชีีวติชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พรอมดวย
ทาวนสแควร รานคานารัก ๆ และหอสังเกตการณวิคตอเรีย 



 

 

 
ขบวนพาเหรด ไฟลทส ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน 

โดยสามารถชมขบวนพาเหรดไดท่ีเมนสตรีท ยูเอสเอ (ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ณ วัน
น้ันๆ)  ชมและเชียรตัวละครดิสนีย ทีร่วมขบวนมากมายไมวาจะเปนตัวการตูนดัง 
อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามดวยเจา
หญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเร่ือง อาทิ  Snow White, Rapunzel, 
Cinderella ฯลฯ   หรือตัวละครจากภาพยนตดังอาทิ The Jungle Book, The 
Lion King, Toy Story ฯลฯ  

 
 

 **อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย**   สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางกลับสูท่ีพัก 



 

 

นําทานเขาสูท่ีพัก... PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือ
เทียบเทา 

 
วันที่สาม น่ังรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - ร ีพัลสเบย – วัดแชกงหมิว - ชอปปم�ง

จิมซาจุย  ฮองกง - กรงุเทพฯ 
เชา        บริการอาหารเชา ณ ภตัตาคาร บริการทานดวยต่ิมซําข้ึนช่ือของฮองกง อาทิ ฮะเกา, 

ขนมจีบกุง, กวยเต๋ียวหลอด, โจก เปนตน (4)   
จากน้ันนําทานเปลี่ยนบรรยากาศน่ังรถรางพีคแทรม ข้ึนสูยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชม
วิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮองกง โดยรถรางพีคแทรม เปนรถรางที่ใชเดินทางขึ้น
และลง ท่ีเปดใชบริการมามากกวา 120 ปแลว 
หมายเหตุ: กรณรีถรางพีคแทรมปดซอมบํารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนเปนรถโคช เพ่ือนําทานข้ึนสูยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตาง
ผูใหญทานละ 20 เหรียญฮองกง และเด็กทานละ  10 เหรียญฮองกง 
 

 
 

บนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกทานจะไดสัมผัสบรรยากาศบริสุทธ์ิสดชื่น สามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮองกงและเกาลูนไดท้ังเกาะอยางชัดเจน จุดชมวิวท่ีดี
ที่สุดและหามพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นวิวไดรอบทิศทั้ง 360 องศา 
มีความสูงถึง 428 เมตรจากระดับน้ําทะเลท่ีจุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮองกงไดทั้ง
วันซึ่งในแตละชวงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกตางกันไป วิวท่ีมองเห็นก็จะเปนวิวของ
ตึกและอาคารสูงระฟ�าของฮองกง ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัล
พลาซา, ตึกไชนาแบงคและตึกอ่ืนๆ อันเปนที่ต้ังของธุรกิจ ชั้นนําของฮองกงพรอมทั้ง
ถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ 

 



 

 

 
 

รานไอศครมี Gino's Gelato รานไอศครีมเจลลาโตสไตล
อิตาล ีต้ังอยูบริเวดานลางตึก The Peak หากทานตองการลิ้มรส
ไอศครีมท่ีเปนแบบเฉพาะของฮองกง แนะนําใหลองทานที่น่ี กลิ่น
หอมของวาฟเฟลบอล หรือ Egg Waffle ที่ทําสดๆใหมๆจากเตา
ชวนยั่วน้ําลายนัก มีไอศครมีใหเลือกหลากหลายรสชาติ ท่ีสามารถ
เลือกทอปปم�งไดตามท่ีตองการไมวาจะเปน มาชเมลโล อัลมอล หรือ
ขนมตางๆ   
 
จากน้ันนําทานนมัสการขอพรส่ิงศักด์ิสทิธ์ิเพ่ือเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส
เบย โดยเช่ือวา ณ บริเวณหาดรีพัลสเบย เปนจุดที่มีฮวงจุยท่ีดีท่ีสุดของเกาะฮองกง 
นําทานเร่ิมขอพร เจาแมกวนอิม จากน้ันนําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอ๊ีย เทพเจาแหง
โชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง หรือถาทานไหนมลีูกยาก กส็ามารถขอพร
เร่ืองลูกจากพระสังฆจาย ได  

 



 

 

 
 

จากน้ันนําทาน ขามสะพานตออาย ุซึ่งเชื่อกันวาขามหน่ึงครัง้จะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ป 
หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเรื่องความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได  
จากน้ันขอพรเร่ืองการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากน้ันใหทาน
ไดรับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึง่ถือวาเปนจุดรวมรับพลังท่ีดีที่สุดของฮองกง 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) พิเศษ!! บรกิารทานดวยหานยาง 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง 
ใหทานไดต้ังจิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง จากน้ันใหทานหมนุกังหันทองแดง



 

 

จะมีกังหัน 4 ใบพดั แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ 
และเงินทอง เช่ือกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง จะชวยปดเป�าส่ิงช่ัว
รายออกไป และนําพาส่ิงดีๆเขามา 

 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “วัดกงัหันลม” เปนอีกหน่ึงวัดที่มี
ประวติัศาสตรอันยาวนาน สรางมาต้ังแต 300 ปกอน ตามตํานานเลากันวา

ไดมีโจรสลัดตองการท่ีจะมาปลนชาวบาน เมือ่นายพลแชกงรูเขาก็ไดบอกใหชาวบาน
พับกังหันลมแลวนําไปติดไวท่ีหนาบาน ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและไมไดทําการ
ปลน ชาวบานจึงมคีวามเชื่อวากังหันลมน้ันชวยขจัดส่ิงช่ัวรายที่กําลังจะเขามา และ
นําพาส่ิงดีๆมาสูตน จึงไดสรางวัดแชกงแหงน้ีชึ้น เพ่ือระลึกถึงนายพลแชกง และเปนที่
สักการะบชูาเพ่ือไมใหมีส่ิงไมไดเกดิขึ้น 
 
 
นําทานเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอรรี ่ที่ข้ึนช่ือของฮองกงพบ
กับงานดีไชนท่ีไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริม
ดวงเรื่องฮวงจุย โดยการยอใบพัดของกังหันวดัแชกง มาทํา
เปนเครื่องประดับ ไมวาจะเปน จี้  แหวน  กําไล เพ่ือให
เปนเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา 



 

 

นําทานชม รานหยก มสิีนคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตวนําโชค
อยางปم�เส่ียะ  อิสระใหทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของท่ีระลึก หรือนําโชค
แดตัวทานเอง  

 
นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรน
เนมตางๆ  จากน้ันอิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปم�งยานจมิซาจุยมกัจะตั้งตนกันท่ี
สถานีจิมซาจุย มรีานขายของท้ังเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟ�า, กลอง
ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบท่ีเปนของพ้ืนเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอัน
ซับซอนมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ OCEAN TERMINAL 
ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกนัอยู และมีทางเช่ือมติดตอกันสามารถ
เดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวาจะเปน COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, 
BOSSINI และอีกมากมาย  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

21.35 น.    บินลัดฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  CATHAY PACIFIC เท่ียวบินที่   
CX617/CX709 
(กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) 

23.35 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

**************************************** 
 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง

กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 
คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหนาทัวร 

*** ขอบพระคุณทกุทานที่ใชบริการ *** 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กมี
เตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

พัก
เด่ียว
เพ่ิม 

02 – 04 พฤศจิกายน 
2562 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

09 – 11 พฤศจกิายน 
2562 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

15 – 17 พฤศจิกายน 
2562 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

16 – 18 พฤศจกิายน 
2562 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

22 – 24 พฤศจิกายน 
2562 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX757 
(20.25-22.35) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

23 – 25 พฤศจกิายน 
2562 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 
ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-

17,900 17,900 16,900 5,500 



 

 

23.40) 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

13 – 15 ธันวาคม 2562 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

13 – 15 ธันวาคม 2562 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

14 – 16 ธันวาคม 2562 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

14 – 16 ธันวาคม 2562 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

15 – 17 ธันวาคม 2562 
ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

20 – 22 ธันวาคม 2562 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-

19,900 19,900 18,900 5,500 



 

 

23.40) 

20 – 22 ธันวาคม 2562 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

19,900 19,900 18,900 5,500 

21 – 23 ธันวาคม 2562 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

19,900 19,900 18,900 5,500 

21 – 23 ธันวาคม 2562 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

19,900 19,900 18,900 5,500 

22 – 24 ธันวาคม 2562 
ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

30 ธ.ค. 2562 – 01 ม.ค. 
2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

26,900 26,900 25,900 7,000 

30 ธ.ค. 2562 – 01 ม.ค. 
2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

26,900 26,900 25,900 7,000 

31 ธ.ค. 2562 – 02 ม.ค. 
2563 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

26,900 26,900 25,900 7,000 

10 – 12 มกราคม 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-

18,900 18,900 17,900 5,500 



 

 

23.40) 

10 – 12 มกราคม 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

11 – 13 มกราคม 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

11 – 13 มกราคม 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

12 – 14 มกราคม 2563 
ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

08 – 10 กมุภาพันธ 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

08 – 10 กมุภาพันธ 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

09 – 11 กุมภาพันธ 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

09 – 11 กุมภาพันธ 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-

17,900 17,900 16,900 5,500 



 

 

23.40) 

14 – 16 กุมภาพันธ 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

14 – 16 กุมภาพันธ 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

15 – 17 กมุภาพันธ 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

15 – 17 กมุภาพันธ 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

16 – 18 กุมภาพันธ 2563 
ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

21 – 23 กมุภาพันธ 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

21 – 23 กมุภาพันธ 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

22 – 24 กุมภาพันธ 
2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-

18,900 18,900 17,900 5,500 



 

 

23.40) 
22 – 24 กุมภาพันธ 
2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

23 – 25 กุมภาพันธ 2563 
ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

01 – 03 มีนาคม 2563 
ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

06 – 08 มีนาคม 2563 
ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-

18,900 18,900 17,900 5,500 



 

 

23.40) 

07 – 09 มีนาคม 2563 
ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

08 – 10 มีนาคม 2563 
ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

13 – 15 มนีาคม 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

13 – 15 มนีาคม 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

14 – 16 มีนาคม 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

14 – 16 มีนาคม 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

15 – 17 มนีาคม 2563 
ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

20 – 22 มีนาคม 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-

19,900 19,900 18,900 5,500 



 

 

23.40) 

20 – 22 มีนาคม 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

19,900 19,900 18,900 5,500 

21 – 23 มีนาคม 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

19,900 19,900 18,900 5,500 

21 – 23 มีนาคม 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

19,900 19,900 18,900 5,500 

22 – 24 มีนาคม 2563 
ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

27 – 29 มีนาคม 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

19,900 19,900 18,900 5,500 

27 – 29 มีนาคม 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 
(22.25-00.15) 

19,900 19,900 18,900 5,500 

28 – 30 มีนาคม 2563 
BUS 1 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

19,900 19,900 18,900 5,500 

28 – 30 มีนาคม 2563 
BUS 2 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 

19,900 19,900 18,900 5,500 



 

 

(22.25-00.15) 

29 – 31 มีนาคม 2563 
ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-
23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

 
***คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศก
ทองถิ่น*** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 200 เหรยีญฮองกง /ทรปิ/ทาน 
 
หมายเหตุ: หากลูกคาไมตองการเขาดิสนียแลนด กรุณาแจงในวันที่จองทัวร หักคาดิสนียแลนด
ออกทานละ  2,000 บาท และตรวจสอบเท่ียวบินของทานในวันท่ีทานตองการเดินทางตาม
ตารางรายละเอียดเที่ยวบิน 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮองกงรวมกบัการทองเที่ยวแหงเพ่ือโปรโมทสินคา
พ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก และรานจิว
เวอรร่ี ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียน
ช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซือ้หรือไมซื้อขึ้นอยู
กับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมคีวาม
ประสงคจะเขารานรฐับาลทุกแหง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึน
จากทานเปนจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน 
 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถงึ

ผลประโยชนลกูคาเปนหลัก 
 หมายเหตุ ท่ีฮองกงมชีางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจ

สามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซือ้ โดยไมมีการบังคับลกุทัวรท้ังสิ้น แตเปน
การบอกกลาวลวงหนา 
 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 30 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ 



 

 

 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 เหรียญฮองกง/ทรปิ/ตอ
ทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อ
สํารองที่น่ัง  

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

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจนัทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบรษิัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 



 

 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน
ท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน
คาบรกิาร 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบรกิาร 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด 
ทั้งหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วนักอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจาก



 

 

การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ใน
กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

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

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบนิ คาภาษีเช้ือเพลิง 
คาประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก
ใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถอืไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมขีนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบิน
เทาน้ัน 

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 



 

 

3. กระเป�าสตางค, เครื่องคอมพิวเตอร, เคร่ืองประดับ, พาสปอรต, บตัรเครดิต, เอกสาร
สําคัญ, กลองถายรูป และกลองวีดีโอ, ยาประจําตัว, แบตสํารอง (Power Bank) ขนาด
ไมเกิน 30,000 mAh นําติดตัวข้ึนเคร่ือง 

4. เกาะฮองกงมกีฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคตดิตอที่จะมาจากสิ่ง
เหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก   


