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Period ADL SGL 0-18 YEAR Flight 

01 - 03 ต.ค.62 7,997 +5,500 +3,000 EK 

02 - 04 ต.ค.62 7,997 +5,500 +3,000 EK 

04 - 06 ต.ค.62 (ศ-อา) 8,998 +5,500 +3,000 EK 

ฮ่องกง  พระใหญน่องปิง  3 วนั 2 คืน 

นมสัการพระใหญโ่ป่วหลิน+นัง่กระเชา้นองปิง 360 

ขอพรเจา้แม่กวนอิมช่ือดงั ณ หาดรีพลสัเบย ์/ วดัแชกงหมิว / วดัหวงัตา้เซียน  

ชอ้ปป้ิงจใุจถนนนาธาน / ยา่นเลด้ีมารเ์ก็ต / ซิตี้ เกทเอาทเ์ลต 

เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอรไ์ลน ์ นัง่สบายๆ พรอ้มเสริฟอาหารบนเคร่ือง 

ปล.ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ/ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กลปักอ๊ก(ฮ่องกง) – The Symphony Of Light – ชอ้ปป้ิงเลดี้ มารเ์ก็ต 

10.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้นท่ี 4 ประตทูางเขา้ท่ี 9 เคาน์เตอร ์ T สาย

การบินเอมเิรตแอรไ์ลน์ (EK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก   

14.05 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี EK384 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

18.05 น. ถึงสนามบิน เช็กลปักอ๊ก ฮ่องกง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ออกทางออก B เพ่ือพบ

ไกดท์อ้งถ่ิน   
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 นําท่านชมความมหศัจรรยก์ารแสดงมลัติมีเดีย The Symphony Of Light สุดยอดตระการตาท่ีไดร้บัการบนัทึก 

ในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสง,สีและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึสาํคญัต่าง 

ๆท่ีตั้งอยูส่องฟากฝัง่ของอ่าววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ี จะประดบัประดาดว้ยแสงไฟ แสดงใหเ้ห็น

ถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 

คํา่              รบัประทานอาหารคํา่ (บะหม่ีฮ่องกง) 

 จากน้ันนําท่านเลือกซ้ือสินคา้ตลาดกลางแจง้ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของฮ่องกง เลด้ี มารเ์ก็ต เป็นจุดหมาย

ท่ีตอ้งไปเยือนสําหรับคนรกัแฟชัน่ท่ีโปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋า, เคร่ืองประดับ, ของเล่น, 

เคร่ืองสาํอาง และของแต่งบา้นเล็กๆน้อยๆ รา้นแผงลอยต่างๆ ท่ีตั้งกระจุกรวมตัวกนัจนเกิดเป็นตลาดท่ีมี

บรรยากาศสนุกสนานน้ี ตั้งอยูบ่นถนนตุงชอย ในมงกก๊ เปิดตั้งแต่เท่ียงวนัไปจนถึงเท่ียงคืน 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั O HOTEL หรือเทียบเทา่  

วนัที่สอง ฮ่องกง – วดัหวงัตา้เซียน – วดัแชกงหมิว – โรงงานจวิเวอรร่ี์ – หาดรีพลสัเบย ์– ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซาํ) 

 นําท่านเดินทางสู่ วดัหวงัตา้เซียน ขอพรเพ่ือเป็นศิริมงคล วดัหวงัตา้เซียนเป็นวดัเกา่แกอ่ายุกวา่รอ้ยปี ท่าน

เทพเจา้หวอ่งซอ้เผ่ง เป็นนักพรตมีความรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้่วยคนอยา่งมากมายทาํใหค้นเหล่าน้ียก

ยอ่งในตวัท่านและไดต้ั้งศาลเพ่ือสกัการะ ใหท่้านเป็นเทพวอ่งไทซิน คนในสมยัน้ีมคีวามเข่ือเร่ืองสุขภาพวา่

เมื่อท่านรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมีท่ีทุกคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้นสุขภาพอยา่งมากมายท่ีน่ี อีกส่ิงหน่ึงท่ี

ผูค้นศรทัธาและนิยมทาํเมือ่มาถึงวดัหวงัตา้เซียนไดแ้ก ่การเส่ียงเซียมซีในวหิารเทพเจา้หวงัตา้เซียน โดยมี

กระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรทัธาวา่เซียมซีวดัหวงัตา้เซียนมีความแมน่ยาํเป็น

อยา่งยิง่  นําท่านเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร่ี์ ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม 

และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ 

 นําท่านขอพร วดัแชกง หมิว หรือ วดักงัหนันาํโชค วดัน้ีตั้งอยูท่ี่ตาํบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง 

เป็นวดัเกา่แกข่องฮ่องกง สรา้งข้ึนเมื่อ 400 กวา่ปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองความ

ศกัด์ิสิทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรพัยสิ์นเงินทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พอ่แชก้ง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์

ประจาํวดั ตาํนานเล่าวา่ในชว่งปลายของราชวงศช์ิง แผ่นดินจีนเกดิกลียุคมีการกอ่จลาจลแข็งเมืองขึ้ นทัว่

ประเทศ และเหตุการณน้ี์ไดก้อ่เกิดบุรุษชาตินักรบท่ีชื่อวา่ขุนพล แช ้กง๊ ท่ีไดย้กทพัไปปราบปรามความวุน่วาย

ท่ีเกิดขึ้ นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อวา่เป็นนักรบท่ีไดช้ื่อวา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทพัไป

ปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของท่านก็ไดช้ื่อวา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ย

ของท่านคนจีนถือวา่มีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคาร

แบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกบัจาํลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตึกสาํนักงานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อวา่ตึก

ใบมดี ซ่ึงเป็นตึกท่ีถือเป็นสญัลกัษณข์องเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนันําโชคท่ีมี

ชื่อเสียงของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกงท่ีไมว่า่ทวัรไ์หนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี 

เพ่ือเสริมสรา้งบารม ีและศิริมงคลใหก้บัชีวติ  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านสู่ หาดทรายรีพลสัเบย ์REPULSE BAY หาดทรายรปูจนัทรเ์ส้ียวแห่งน้ีสวยทีสุดแหง่หน่ึง และยงัใช้

เป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตรไ์ปหลายเร่ืองมีรปูป้ันของเจา้แมก่วนอิม และเจา้แมทิ่นโหว่ซ่ึงทาํหนา้ท่ี
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ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท่้านนมสัการขอพรจาก 

เจา้แมก่วนอิม และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเชื่อกนัวา่ขา้มหน่ึงครั้งจะมีอายุ

เพ่ิมข้ึน 3 ปี  

 จากน้ันนําท่าน อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงสินคา้อนัมีชื่อเสียงท่ี ยา่นจิมซาจุย่ ซ่ึง

ถือไดว้า่เป็น แหล่งชอ้ปป้ิงชั้นนําของฮ่องกงและของโลก กบัสินคา้หลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, 

Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 

เป็นตน้ ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจตามอธัยาศยั (อิสระอาหารคํา่เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน) 

จนถึงเวลานัดหมาย นําท่านกลบัสู่ท่ีพกั 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั O HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม รา้นหยก – นัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา+พระใหญเ่กาะลนัเตา – ชอ้ปป้ิงซิต้ีเกทเอาทเ์ลต – สนามบิน

ฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภมิู(กรุงเทพ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซาํ) 

 นําท่านเขา้ชม รา้นหยก ใหท่้านไดเ้ลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีทาํจากหยกตามอธัยาศยั 

 นําท่านเดินทางเขา้สู ่เกาะลนัเตา ซ่ึงถือไดว้า่เป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัมเีอกลกัษณร์ะดบัโลกของฮ่องกง นํา

คณะข้ึนสู่ดา้นบนโดยกระเชา้นองปิง 360 องศา สกัการะ พระใหญเ่กาะลนัเตา ซ่ึงเป็นพระพุทธรปูทอง

สมัฤทธ์ิกลางแจง้ใหญ่ท่ีสุดในโลกองคพ์ระทาํข้ินจากการเชื่อมแผ่นทองสมัฤทธ์ิกวา่ 200 แผ่นเขา้ดว้ยกนัหนั

พระพกัตรไ์ปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายงัหบุเขา และโขดหินเบ้ืองล่าง ใหท่้านชมความ

งดงามตามอธัยาศยั (หากทศันวสิยัไมเ่อ้ืออาํนวย เช่น ฝนตกหนัก มลีมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้ริการ เราจะ

นําท่านขึ้ นสกัการะพระใหญ่โดยรถโคช้แทน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั) 

 จากน้ันอิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงท่ี Citygate ซ่ึงจะเป็น Outlet ทั้งหา้ง มแีบรนดด์งั มากมาย เชน่ Nike , 

Adidas , Puma , Levi's , Esprit , Giordano และอ่ืนๆอีกมากมาย ของท่ีน่ีราคาจะลดอยูป่ระมาณ 30% หรือ

บางรุ่นลดถึง 70% เลยทีเดียว ซ่ึงราคาจะถกูกวา่ปกติอยา่งแน่นอน (อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น) ช้

อปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทาํการเช็คอินกอ่นขึ้ นเคร่ืองประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเล่ียงสถานการณ์

ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน เชน่ สภาพการจราจรท่ีคบัคัง่,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตวัแทนบริษัท(มคัคุเทศก,์

หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถ)เป็นผูพิ้จารณาและบริหารเวลาอยา่งเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินทุกกรณีหาก

ลกูคา้ไมส่ามารถข้ึนเคร่ืองกลบัตามวนัและเวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทวัร.์  

21.30 น.     ออกเดินทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบินเอมเิรตแอรไ์ลน์  เท่ียวบินท่ี EK385 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

23.45 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ................................  

*ทา่นใดมีไฟลท์บินภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ : รายการทวัรท่์องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอนัเน่ืองจาก

สภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตวัแทนบริษัท(มคัคุเทศก,์หวัหน้าทวัร,์คนขบัรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้ริหารเวลาปรบัเปล่ียนตาม

ความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอ่ืนท่ีไมไ่ดม้าจากทางบริษัท โดยทางบริษัท

จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั...กรุณาอ่านรายการและเง่ือนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอียดกอ่น
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ทาํการจองทวัรห์รือชาํระเงินจากน้ันจะถือวา่ลกูคา้รบัทราบตามขอ้กาํหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน ทาง

บริษัทจะไมร่บัผิดชอบทุกกรณี. 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวนัจองทวัร ์ชาวตา่งชาติ เรียกเก็บเพ่ิม 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซ่ีาสาํหรบัต่างชาติและ

ลกูคา้เป็นผูด้าํเนินการยืน่วซี่าเอง บริษัททวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน้ํามนั  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะต่างๆ ท่ีมไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทิปมัคคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทริป  (ชาํระที่สนามบินวนัแรก กบัเจา้หนา้ที่สง่ทวัร)์ 

× ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

เดินทางข้ึนตํา่ 15 ท่าน หากตํา่กว่ากาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการ

เพ่ิมเพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า  

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน: 

ชาํระคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

 หากไม่ชาํระตามท่ีกาํหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหล้กูคา้ท่านอ่ืนท่ีรออย ู ่

 หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิโดยไม่มีเงื่ อนไข 
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 เม่ือท่านชาํระเงินไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบไุว ้

ทัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งสาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 ส่งรายช่ือสํารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยันว่าตอ้งการ

เดินทางท่องเท่ียวทรปิใด, วนัท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง(Passport) มาให ้

ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ 

เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหน้ากระดาษอยา่งตํา่ 2 

หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัรช์าํระเงินคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินไดทุ้ก

กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและ

เงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

น้อย 10 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจาก

การท่ีมนัีกท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทาง

ใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของสายการบิน เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน 

เป็นตน้ 
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7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชื้ อเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสตัว ์

ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูง

มาก  

 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 
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ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 
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