
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights 

11.00 น.     พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน EMIRATES  พบเจา้หน้าท่ีท า

การเช็คอินตัว๋ 

14.00 น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง  

 (ที่นัง่ 3-4-3 มีจอส่วนตวัทุกที่นัง่) 

 
 



 
 

18.05 น.    ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B” จากน้ันน าท่าน

เดินทางผ่านสะพานชิงหมา่ ซึ่งเป็นสะพานท่ีถือไดว้า่เป็นสะพานรางคู่ท่ียาวท่ีสุดในโลก 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1)  น าท่านชม  A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรยเ์ริ่มตน้ใน

เวลา 20.00 น. ทุกค า่คืน  การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดร้บัการบนัทึกในกินเนสบุ๊ควา่เป็น

การแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพื้ นท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคัญต่างๆท่ีตั้งอยูส่อง

ฟากฝัง่ของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็์จะส่องแสง

สวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 

ที่พกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 

วนัที่สอง ดิสนียแ์ลนดเ์ตม็วนั 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซ าข้ึนชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้, 

ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (2)   

น าท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์อาณาจกัรแหง่จินตนาการน้ีประกอบดว้ยพื้ นท่ี 7 ส่วน ไดแ้ก่ เมน

สตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซีแลนด ์, ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์, ทอย สตอรี่ แลนด ์, กริซ

ลีย ์กัลช ์ และมิสทิค พอยท ์และพบกบัเครื่องเล่นใหม่อยา่ง I RONMAN Experience บินไปกับไอร่อน

แมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง  หยิบแว่นตา Stark Vision ข้ึนสวมใส่ แลว้เตรียมตวัส าหรบัการเขา้สู่ยุค

ใหม่อยา่งเต็มตวั! การบินแต่ละครั้งของ Expo Edition Iron Wing จะใชพ้ลงังานจากเตาปฏิกรณ์อารค์ของ

ตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตาร์ค อินดัสตรี้  –รวมถึง ชุดเกราะโลหะท่ีมีความทนทานสูง ระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ และกระจกท่ีซ่อมแซมตัวเองได ้เมื่อคุณพรอ้มส าหรบัการบินข้ึน คุณจะไดท่้องฟากฟ้าท่ี

ต่ืนเตน้เรา้ใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองท่ีแปลกใหม่ล่าสุดและสูงท่ีสุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นั่นคือ – 

Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดรา้อยู่บริเวณน้ี ให้

เตรียมพรอ้มส าหรบัการต่อสู!้ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับยอ่ส่วน

อย่างมีชีวิตชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร์ รา้นคา้น่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย 

จากน้ันไปสบูฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภยักบัการล่องเรือท่องป่าท่ีเต็มไปดว้ยสิงสาราสตัว์

ตลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบิดท่ีต่ืนเตน้ เขา้สู่อาณาจกัรแหง่แฟนตาซี ท่ีซึ่งคุณจะไดพ้บกบัปราสาทซินเดอ

เรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้ เมาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คล่ือนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลดัไปยงั

อาณาจกัรของมนุษยต์่างดาวและขา้มเวลาไปยงัทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ดินแดนแหง่อนาคตและส่ิงท่ีพลาดไม่ไดคื้อ 

รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคก้ี และจบัมือกับเจา้เป็ดชื่อกอ้งโลก 

เดินท่องไปผ่านสวนหยอ่มท่ีเต็มไปดว้ยวตัถุโบราณท่ีสรา้งภาพลวงตา 3 มิติ ส ารวจพิพิธภณัฑลึ์กลับท่ีซึ่ง

วตัถุโบราณน่าต่ืนตาจากทัว่โลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท ์และไม่ควรพลาดกับ  IT’S A 

SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว ้โดยตุ๊กตาจะมี

การเคล่ือนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสียงเครื่องดนตรีท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ของแต่ละชาติ และอยา่ลืมแวะทกัทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาติของไทย  

 



 
 

เชิญท่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่นในดิสนียแ์ลนด์และโซนต่างๆ ต่อตามอธัยาศัย ชมไฮไลท์ ตอนกลางคืน 

การแสดงพลุ ประกอบแสง สี เสียง อนัสวยงามตระการตาโซน Toy Story Land น้ีจะเป็นโซนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน 

Hong Kong Disneyland โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ชื่อดงั TOY STORY จากของเล่นท่ีเป็น

ชิ้ นเล็ก ๆ กลบักลายเป็นใหญ่โตข้ึนราวกบัวา่เราตวัเล็กลงและหลุดเขา้ไปในอาณาจกัรของเล่นในสวนหลงั

บา้นของ ANDY เพลิดเพลินกับของเล่นและกิจกรรมมากมายในโซนใหม่น้ี อาทิเช่น  TOY SOLDLER 

PARACHUETE DROP, RC RACER  จากของเล่นรถบงัคบัคนัโปรดของ Andy จะพาทุกท่านโลดแล่นพรอ้ม

ความต่ืนเตน้และหวาดเสียวสุด ๆ กบัรถไฟเหาะความสงูถึง 27 เมตร, SLiNKY DOG SPIN เจา้หมา SLINKY 

ท่ีมีสปริงยืดยาวได ้ มนัจะวิ่งวนกล้ิงไปกล้ิงมาเพื่อไล่จบัหางของตวัเอง จะเป็นหน่ึงในเครื่องเล่นสนุก ๆ ใน 

TOY STORY LAND **อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั**  

ที่พกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลสัเบย-์วดัแชกงหมิว-ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

จากน้ันน าท่าน ข้ึนสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK โดยรถบัสชมวิวสูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮ่องกง สัมผัส

บรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะอย่าง

ชดัเจน ทั้งน้ียงัตื่นตากับตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่านและอาคารตา่งๆ ท่ีก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ 

ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงคแ์ละตึกอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพรอ้มทั้ง

ถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ   

 

 

 

 

น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีข้ึนชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชใ้น

การเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้  พรอ้มนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริ

มงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกนัวา่ขา้มหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มข้ึน 3ปี  

จากน้ันใหท่้านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวา่เป็นจุดรวมรบัพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง  อีกทั้งยงัใหท่้าน

ไดข้อพรเรื่องเน้ือคู่ ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย.น าท่านชมรา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท๊อปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ให้

ท่านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภมูิปัญญาพื้ นบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงห

มิว เพื่อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเชื่อกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ย

และ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ีในวนัขึ้ นปีใหม่ 

 

 

 

 



 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

   น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน้ัน

อิสระใหท้่านเต็มอ่ิมกับการชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งตน้กันท่ีสถานีจิมซาจุ่ย มีรา้นขายของทั้ง

เครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของพื้ นเมืองฮ่องกงอยู่

ดว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ง

ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเชื่อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได้ ใหแ้บ

รนดด์งัมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, 

PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย  **อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั**  สมควรแก่เวลาน า

ทา่นเดินทางสู่สนามบิน  

21.50 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน   EMIRATE AIRLINE เที่ยวบินที ่EK 385 

23.45 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที่ใชบ้ริการ ***  คณะยนืยนัการเดินทางท่ี 9 ท่านมีหวัหน้าทวัร ์

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 19,999 

 

 

 

 

 

ราคาโปรโมชัน่ 

ไม่มีราคาเด็ก 

 

 

 

 

 

ราคาโปรโมชัน่ 

ไม่มีราคาเด็ก 

5,000 

17 – 19 พฤษภาคม 2561 15,999 5,000 

24 – 26 พฤษภาคม 2561 15,999 5,000 

27 – 29 พฤษภาคม 2561 14,999 5,000 

31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2561 15,999 5,000 

07 – 09 มิถุนายน 2561 15,999 5,000 

14 – 16 มิถุนายน 2561 15,999 5,000 

21 – 23 มิถุนายน 2561 15,999 5,000 

28 – 30 มิถุนายน 2561 15,999 5,000 

06 – 08 กนัยายน 2561 14,999 5,000 

13 – 15 กนัยายน 2561 15,999 5,000 

20 – 22 กนัยายน 2561 15,999 5,000 

04 – 06 ตลุาคม 2561 16,999 5,000 



 
 

11 – 13 ตลุาคม 2561 16,999 5,000 

18 – 20 ตลุาคม 2561 16,999 5,000 

25 – 27 ตลุาคม 2561 16,999 5,000 

 

หมายเหต:ุ หากลกูคา้ไม่ตอ้งการเขา้ดิสนียแ์ลนด ์ไม่สามารถลดราคาทวัรค์ืนได ้

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้

เป็นหลกั 

 หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้

ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีม ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.      ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูม้ี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อ

แจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่วา่กรณี

ใดๆ 



 
 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเรื่องขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหัก

ค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น 

การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวรว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคล้องกับ

สถานการณ ์ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั

ของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 



 
 

ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน 

เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น 

และรวมกนัทุกชิ้ นไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาด

บรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ 

เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบั

ในอตัราท่ีสงูมาก  

   


