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ฮอ่งกง  เซนิเจ ิน้  3 วนั 2 คนื 
วดัเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลสัเบย ์/ วดัแชกงหมวิ(วดักงัหนั)  

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมเต็มอิม่ ยา่นดงั ถนนนาธาน จมิซาจุย่ 

เดนิทางโดยสายการบนิเอธโิอเปียน น ัง่สบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

Period ADL SGL 0-18 ปี Size Airlines Available 

 26 - 28 สงิหาคม 2562 4,994 +4,500 +5,000 20 ET 20 

28 - 30 สงิหาคม 2562   4,994 +4,500 +5,000 20 ET 20 

02 - 04 กนัยายน 2562   4,994 +4,500 +5,000 20 ET 20 

 18 - 20 กนัยายน 2562 4,994 +4,500 +5,000 20 ET 20 

 23 - 25 กนัยายน 2562 4,994 +4,500 +5,000 20 ET 20 

25 - 27 กนัยายน 2562 4,994 +4,500 +5,000 20 ET 20 

30 ก.ย. - 02 ต.ค. 2562 4,994 +4,500 +5,000 20 ET 20 
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ปล.ไมม่รีาคาเด็ก ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้  

09.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตูทางเขา้ที ่7 เคาน์เตอร ์P สาย

การบนิเอธโิอเปียน (ET) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

11.55 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิเอธโิอเปียน (ET))  เทีย่วบนิที ่ET608 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

15.40 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง  น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร,รับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

ออกทางออก B เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่   

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เซนิเจิน้ โดยรถไฟ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร)   

ค า่              รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHAN SHUI  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – เมอืงจ าลองฮอลแลนด ์– สวนสาธารณะโลตสัฮลิล ์– ชอ้ปป้ิง 3 รา้น – ถนนคนเดนิตงเหมนิ 

– โชวน์ า้พเุตน้ระบ า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะเขา้ชม เมืองจ าลองฮอลแลนด์ ที่สรา้งขึน้มา

เพือ่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดช้มดอกไม ้

จ าลอง และสถานทีต่กแตง่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์

ใหท้่านไดถ้่ายภาพที่มีววิสวย ชมดอกทิวลิปจ าลอง

ประจ าชาตฮิอลแลนด ์จากนัน้น าคณะสู ่สวนสาธารณะ

โลตัสฮลิล ์ ทีต่ัง้อนุสาวรยีข์องท่านเติง้เสีย่วผงิทีท่รงมี

แนวคดิอยากจะสรา้งเมืองเซนิเจิน้ใหทั้นสมัยและเป็น

เมอืงทีม่เีศรษฐกจิล ้ายคุใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกบับรรยากาศแสนสบายและถา่ยภาพทีร่ะลกึของทา่นเติง้เสีย่วผงิ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบ

จักวาล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดน

ความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่

ป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

น าทา่นสู ่รา้นผา้ไหม ชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลติผา้หม่ไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสมัผัส  น าทา่นชม

รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง 

น าท่านสู่ ถนนคนเดนิตงเหมนิ (Dongmen) เป็นศูนยร์วมแห่งการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายภายในประเทศ ที่นี่

นับว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชอ้ปป้ิงและเป็นทั ้งถนนและตลาดชื่อดังของเซินเจิ้น จะมีสนิคา้

หลากหลายมากมายใหท้กุท่านไดเ้ลอืกชม และเลอืกซือ้ไมว่า่จะเป็น กระเป๋าหลยุหต์ิ๊งต๊อง ไอแพดจนี ไอโฟน

จนี รวมถงึสนิคา้เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ อปุกรณ์ไอท ีรา้นอาหารฟาสตฟ์ดู และแบรนดต์า่งๆมากมายคะ่ 

ค า่             รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  (เมนูพเิศษ! เป็ดปักกิง่เสรฟิพรอ้มไวนแ์ดง) 

น าทา่นสู ่ชมโชวน์ ้าพุเตน้ระบ า ทีอ่ลังการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชดุตา่งๆ อาท ิ

เหินหาวสู่สวรรค์ เตน้ระบ า น ้ าพุอลังการงานสรา้งที่ไม่ไดเ้คยเห็นมาก่อน กับ

โปรแกรมใหม ่(ถา้โชวปิ์ดไมม่กีารจา่ยเงนิคนืใดๆทัง้สิน้) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHAN SHUI  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – วคิตอเรยีพอ้ยท ์– หาดรพีลสัเบย ์– โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – กรงุเทพฯ             

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร) 

น าท่านเที่ยวเกาะฮ่องกง ชมววิ (VICTORIA POINT) หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมววิที่คุณ

จะตอ้งทึง่กับความสวยงาม อ่าววคิตอเรยีที่มชีือ่เสยีงระดับโลก และ

ตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้สงูตัดกบัแนวเขาเขยีวขจอีนัแสนสวยงาม เชญิ

ถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

น าท่านสู่ หาดรพีลัสเบย์ (REPULSE BAY) หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้ว

แหง่นีส้วยทสีดุแหง่หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตรไ์ป

หลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ที่
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ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจาก 

เจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายุ

เพิม่ขึน้ 3 ปี  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดร้ับรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการ

เสรมิดวงเรือ่งฮวง 

น าท่านขอพร วัดแชกงหมวิ (วัดกังหันน าโชค) วัดนี้ตัง้อยู่ที่

ต าบลซ่าถิน่ ซึง่ถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่

ของฮ่องกง สรา้งขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัย

ราชวงศ์ชงิ ขึน้ชือ่ลือชาในเรื่องความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของ

โชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พ่อแชก้ง๊ และดาบ

ไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่าในชว่งปลาย

ของราชวงศ์ชงิ แผ่นดนิจีนเกดิกลียุคมีการก่อจลาจลแข็ง

เมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตกุารณ์นี้ไดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบ

ทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็น

นักรบทีไ่ดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชัยชนะเสมอ และดาบคู่กาย

ของทา่นก็ไดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์

วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถงึกับจ าลองดาบของท่านไป

ก่อสรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชือ่ว่าตกึใบมีด ซึง่เป็นตกึที่ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลย

ทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกงทีไ่มว่า่ทัวรไ์หน

ที่มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซื้อสนิคา้มงคลชิน้นี้ เพื่อเสรมิสรา้งบารม ี

และศริมิงคลใหก้บัชวีติ  

จากนั้นอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ย่านจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวม

สนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมุมโลก เลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเต็มอิม่จุ

ใจ จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นสูส่นามบนิฮอ่งกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก์,หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้

เครือ่งกลบัตามวนัและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทวัร.์ 

22.40 น.    ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิเอธโิอเปียน (ET) เทีย่วบนิที ่ET609 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

00.20 น.    ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................  

 

*ทา่นใดมไีฟลทบ์นิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์่องเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืว่า

ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ

เนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบทกุกรณี. 

 

หมายเหตุ : โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละลกูคา้

เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิ) 
× คา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,500 บาท/ทา่น 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระ
เงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
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3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  


