
 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – A Symphony of Lights 

11.00 น.     พรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ EMIRATES  พบเจา้หนา้ที่ท าการ

เช็คอนิตัว๋ 

14.00 น.     บนิลดัฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ EK 384 บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง  

 (ทีน่ ัง่ 3-4-3 มจีอสว่นตวัทกุทีน่ ัง่) 

 

 

 

 

 

 

 

18.05 น.    ถงึสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B” จากนัน้น าท่าน

เดทิางผ่านสะพานชงิหม่า ซึง่เป็นสะพานทีถ่อืไดว้า่เป็นสะพานรางคูท่ีย่าวทีส่ดุในโลก 
ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1)  น าท่านชม  A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ใน

เวลา 20.00 น. ทุกค ่าคนื  การแสดงมัลตมิีเดยีสุดยอดตระการตาที่ไดร้ับการบันทึกในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการ

แสดงแสงและเสยีงถาวรที่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของโลกครอบคลมุพืน้ที่อาคารตกึระฟ้าส าคญัตา่งๆ ทีต่ัง้อยู่สองฟากฝ่ัง
ของอ่าววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่าน้ีประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพียงกดสวติชก็์จะส่องแสงสว่าง
ตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮอ่งกง 

 

 
ทีพ่กั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่อง ดสินยีแ์ลนดเ์ต็มวนั 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติม่ซ าขึน้ชือ่ของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า ขนมจีบกุง้ กว๋ยเตี๋ยว

หลอด โจ๊ก เป็นตน้ (2)   
น าท่านเดนิทางสู่  ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด  ์อาณาจักรแห่งจนิตนาการน้ีประกอบดว้ยพื้นที่ 7 ส่วน ไดแ้ก่ เมน
สตรที-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์แฟนตาซแีลนด ์ทูมอรโ์รวแ์ลนด  ์ทอย สตอรี ่แลนด  ์กรซิลยี ์

กลัช ์และมสิทคิ พอยท ์และพบกบัเครื่องเลน่ใหม่อย่าง IRON MAN Experience บนิไปกบัไอรอ่นแมน 
เหนอืฟากฟ้าของฮอ่งกง  หยบิแวน่ตา Stark Vision ขึน้สวมใส่ แลว้เตรียมตัวส าหรับการเขา้สู่ยุคใหม่
อย่างเต็มตวั! การบนิแต่ละครัง้ของ Expo Edition Iron Wing จะใชพ้ลงังานจากเตาปฏกิรณ์อารค์ของตนเอง

และมีเทคโนโลยลี่าสุดจากสตารค์ อนิดสัตรี้ รวมถงึชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปัญญาประดษิฐ ์
และกระจกที่ซ่อมแซมตวัเองได ้เมือ่คุณพรอ้มส าหรับการบนิขึน้ คณุจะไดท้่องฟากฟ้าที่ตืน่เตน้เรา้ใจของตัว
เมือง เพือ่ชมมุมมองที่แปลกใหม่ลา่สุดและสูงทีสุ่ดบนขอบฟ้าของฮอ่งกง น่ันคอื Hong Kong Stark Tower 



 

 
 
 

 

เพียงอยากเตอืนว่า มีรายงานถงึปฏบิัตกิารของไฮดรา้อยู่บรเิวณน้ี ใหเ้ตรยีมพรอ้มส าหรับการต่อสู!้ ซึง่แต่ละ
แห่งตา่งมจีุดเดน่ความพเิศษเฉพาะตวั ท่องอเมรกิาฉบับย่อสว่นอย่างมชีวีติชวีาทีถ่นนเมนสตรที 

 

 
 
 

 

พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร ์รา้นคา้น่ารักๆ และหอสังเกตการณ์วคิตอเรยี จากนัน้ไปสูบฉีดอะดรนีาลนีในแอดเวน
เจอรแ์ลนด ์ผจญภัยกับการลอ่งเรือท่องป่าที่เต็มไปดว้ยสงิสาราสัตวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิทีต่ืน่เตน้ 
เขา้สูอ่าณาจักรแห่งแฟนตาซ ีที่ซ ึง่คณุจะไดพ้บกบัปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรปีระสานเสยีงมคิกีเ้มาส ์

พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คลือ่นไหวตระการตาแบบ 3 มติ ิลดัไปยังอาณาจักรของมนุษยต์่างดาวและขา้มเวลาไป
ยังทูมอรโ์รวแ์ลนด ์ดนิแดนแห่งอนาคตและสิง่ที่พลาดไม่ไดค้อื รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่า
อย่าลมืแวะไปถ่ายรูปกับมคิกี ้และจับมือกับเจา้เป็ดชือ่กอ้งโลก เดนิท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปดว้ยวัตถุ

โบราณทีส่รา้งภาพลวงตา 3 มติ ิส ารวจพพิธิภัณฑล์กึลบัทีซ่ ึง่วตัถุโบราณน่าตืน่ตาจากทั่วโลกมามีชวีติตอ่หนา้
ต่อตาใน มสิทคิ พอยท ์และไม่ควรพลาดกบั  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา
นานาชาต ิซึง่แบ่งเป็นโซนของแตล่ะชาตไิว ้โดยตุก๊ตาจะมีการเคลือ่นไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL 

WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรีทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องแตล่ะชาต ิและอย่าลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวม
ชดุประจ าชาตขิองไทย เชญิท่านสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ในดสินียแ์ลนดแ์ละโซนตา่งๆ ตอ่ตามอธัยาศยั 
**อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั**  

 

 
ทีพ่กั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม ยอดเขาวคิตรอเรยี พคี – รพีลัสเ์บย ์– วดัแชกงหมวิ - ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ - ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   
จากนัน้น าท่าน ข ึน้สู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK โดยรถบัสชมววิสูงทีสุ่ดและสวยทีสุ่ดของฮ่องกง สัมผัส

บรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ัง้เกาะอย่างชดัเจน 
ท ัง้นีย้งัตืน่ตากบัตกึระฟ้าทีสู่งตระหงา่นและอาคารต่างๆ ทีก่่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึ
เซ็นทรลัพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์และตกึอ ืน่ๆ อนัเป็นทีต่ ัง้ของธุรกจิ ช ัน้น าของฮ่องกงพรอ้มท ัง้
ถา่ยภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ   



 

 
 
 

 

 
 

น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ที่ข ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงานดไีชน์ที่ไดร้ับรางวลัอันดับเยี่ยม และใชใ้น

การเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้  พรอ้มนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล
ที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซ ึ่งเชื่อกันว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี  
จากนัน้ใหท้่านไดร้ับพลังจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดทีี่สุดของฮอ่งกง  อกีทัง้ยังใหท้่าน
ไดข้อพรเรือ่งเน้ือคู ่ณ จุดน้ีไดอ้กีดว้ย 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ เพื่อสักการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชือ่กันว่าถา้
หมุน 3 รอบ จะขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและ น าแตส่ ิง่ดีๆ มาให ้ชาวฮอ่งกงนยิมไปสกัการะทีว่ดัน้ีในวนัขึน้ปีใหม่ 

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

   น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมต่างๆ  จากน ัน้
อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของท ัง้
เคร ือ่งหนงั เคร ือ่งกฬีา เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่

ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ่ OCEAN TERMINAL 
ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู่ และมีทางเชือ่มตดิต่อกนัสามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้ใหแ้บ
รนด์ดงัมากมายให้ท่านได้เล ือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, 

HERMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  **อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั** 



 

 
 
 

 

 
 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

21.50 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ   EMIRATES AIRLINE เทีย่วบนิที ่EK 385 
23.45 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

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

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***  คณะยนืยันการเดนิทางที ่9 ท่านมหีัวหนา้ทัวร ์

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

09 -11 สงิหาคม 2561 14,999 

ราคาโปรโมช ัน่ 

ไมม่รีาคาเด็ก 

ราคาโปรโมช ัน่ 

ไมม่รีาคาเด็ก 

5,000 

16 – 18 สงิหาคม 2561 14,999 5,000 

17 – 19 สงิหาคม 2561 14,999 5,000 

18 – 20 สงิหาคม 2561 14,999 5,000 

23 – 25 สงิหาคม 2561 14,999 5,000 

24 – 26 สงิหาคม 2561 14,999 5,000 

01 – 03 กนัยายน 2561 13,999 5,000 

06 – 08 กนัยายน 2561 14,999 5,000 

08 – 10 กนัยายน 2561 13,999 5,000 

13 – 15 กนัยายน 2561 15,999 5,000 

15 – 17 กนัยายน 2561 13,999 5,000 

20 – 22 กนัยายน 2561 15,999 5,000 

04 – 06 ตุลาคม 2561 16,999 5,000 

11 – 13 ตุลาคม 2561 16,999 5,000 

18 – 20 ตุลาคม 2561 16,999 5,000 

25 – 27 ตุลาคม 2561 16,999 5,000 

 

หมายเหตุ: หากลูกคา้ไมต่อ้งการเขา้ดสินยีแ์ลนด ์ไมส่ามารถลดราคาทวัรค์นืได ้

• โรงแรมทีพ่ักทีอ่าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
• หมายเหต ุที่ฮอ่งกงมีชา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสดุทา้ยลกูทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่

สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคบัลกุทัวรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 



 

 
 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 

ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่น

การใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 90 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั ้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงัน้ี วนัจันทร ์
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ี
ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ (ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงิน

คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

1. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
3. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยว
ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงัน้ี วนัจันทร ์
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัต

ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  



 

 
 
 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  และอย่าง

นอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จาก
การทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสือเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดส้่งหนา้หนังสือ
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ีบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว

สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความ

สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเท่านัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้
เจา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของที่มลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เน้ือสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่น้ี หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน
อตัราทีส่งูมาก  

   


