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วดักวนอ ูวดัหวงัตา้เซยีน วดัแชกงหมวิ ฟร!ี!!!..กระเชา้นองปิง360° 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,800 บาท // ราคาน้ีไม่รวมค่าวซี่า 144 แบบกรุป๊1,500 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร)์ 
 
 
 
 
 

03.30น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ชัน้3 เคาน์เตอร3์ ประต3ู สายการบนิ Air asia (FD) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัขอให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-18 ปี พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

วนัที ่01-03 พฤศจกิายน 61 9,876 11,876 4,500  

วนัที ่12-14 พฤศจกิายน 61 9,876 11,876 4,500  

วนัที ่15-17 พฤศจกิายน 61 8,876 10,876 4,500  

วนัที ่22-24 พฤศจกิายน 61 8,876 10,876 4,500  

วนัที ่29 พฤศจกิายน -01 ธนัวาคม 61 7,876 9,876 4,500 เต็ม 

วนัที ่06-08 ธนัวาคม 61 9,876 11,876 4,500  

วนัที ่07-09 ธนัวาคม 61 11,876 13,876 4,500  

วนัที ่10-12 ธนัวาคม 61 9,876 11,876 4,500  

วนัที ่13-15 ธนัวาคม 61 9,876 11,876 4,500  

วนัที ่20-22 ธนัวาคม 61 11,876 13,876 4,500  

วนัที ่21-23 ธนัวาคม 61 12,876 14,876 4,500  

วนัที ่27-29 ธนัวาคม 61 12,876 14,876 4,500  

วนัที ่28-30 ธนัวาคม 61 13,876 15,876 4,500  

วนัที ่29-31 ธนัวาคม 61 16,876 18,876 6,000 วนัปีใหม ่

วนัที ่30 ธนัวาคม -01 มกราคม 62 19,876 21,876 6,000 วนัปีใหม ่
 

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิจนถงึ 2 ขวบ) ราคา 7,000 บาท/ทา่น 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – Citygate Outlet – เซินเจ้ิน                                 (- / - / -) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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06.30น. บนิลดัฟ้าสูเ่กาะฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ FD508 (ราคาทวัรไ์ม่รวมอาหารบนเครื่อง ถา้ลกูคา้ตอ้งการทานอาหาร สามารถสัง่เองได้
บนเครื่อง) 

 (ทีน่ัง่บนเครื่องบนิ 3-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.15น.             เดนิทางถงึฮ่องกง สนามบนิ Chek Lap Kok (เวลาเรว็กว่าเมอืงไทย 1 ชม.) ฮ่องกง มชีื่ออย่างเป็นทางการว่า เขตบรหิาร 

พเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝัง่ทางใตข้องประเทศจนีในทางภูมศิาสตรม์สีามเหลีย่ม
ปากแม่น ้าจูเจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสูเ่กาะลนัเตา ถอืไดว้่าเป็น
แหล่งท่องเทีย่วอนัมเีอกลกัษณ์ระดบัโลกของฮ่องกง น าทุกท่านขึน้กระเช้านอนปิง 360 องศา สกัการะพระใหญ่ หรอืบาง
คนเรยีกว่า พระพุทธรูปเทยีนถาน องคพ์ระใหญ่ถูกสรา้งขึน้โดยคณะสงฆแ์ห่ง วดัโปหลนิ ซึง่เป็นวดัทีต่ัง้อยู่ตรงขา้มกบัองค์
พระ ถา้นัง่อยู่บนกระเชา้ แลว้มองขา้มเขาไปซกั 1 ลกูกเ็ริม่เหน็องคพ์ระตัง้เด่นเป็นสง่า อยู่บนยอดเขานองปิงหนัดา้นขา้งให้
เราอย่างชดัเจน จากนัน้อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงที ่Citygate จะเป็น Outlet ทัง้หา้ง มสีนิคา้แบรนดด์งัมากมาย ตัง้แต่ยีห่อ้ 
Nike, Addidas, Roots, Puma,ไปจนถงึแบรนดเ์นม เช่น Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder  

Warehouse (กลุ่มสนิคา้แบรนดด์งัๆ ของรา้น On Pedder), Polo, Samsonite , Crocs, Agatha (เครื่องประดบัรูปน้อง
หมา), Vivienne Tam, DVF (Diane Von Furstenberg และ I.T. ซึง่เป็นกลุ่มแฟชัน่ชัน้น าของฮ่องกง เหมอืน Club 21 ที่
ประเทศไทย และสงิคโปร ์(อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็) ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย สมควรแก่เวลา 
พบกนั ณ จุดนดัหมาย 

                       จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่ซนิเจิน้ โดยรถไฟ ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง 

ท่ีพกั                    FX HOTEL หรอืเทียบเท่า 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วดักวนอู (Kuan Au Temple) ไหว้เทพเจ้ากวนอู เป็น
สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย์ ความกตญัญูรู้คุณ ความจงรกัภกัดี ความกล้า
หาญ โชคลาภและบารมี องค์ท่านเปรยีบเสมือนตวัแทนของความเขม้แขง็ 
และเดด็เดีย่ว การบูชาขอพรท่านกห็มายถงึขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้
เพลีย่งพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้มและใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัย์
หรอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เอง จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่พิพิธภณัฑ ์เซินเจ้ิน 
(Shenzhen Museum) พิพิธภัณฑ์นี้ตัง้อยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัด
แสดงนิทรรศการเกีย่วกบัเมอืงเซนิเจิน้ มทีัง้โบราณวตัถุ ประวตัศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวฒันธรรมและศลิปะ เปิด
ใหเ้ขา้ชมมาตัง้แต่ปี 1988 ใหท้่านไดช้มตามอธัยาศยั (หมายเหต ุ: พพิธิภัณฑเ์ซนิเจิน้ ปิดทกุวันจันทร ์ถา้กรุ๊ปไหนเขา้

ชมตรงกบัวนัจันทรจ์ะน าทา่นชมสวนดอกไม ้ฮอลแลนด ์แทน)  

สวนดอกไม้ ฮอลแลนด(์The Flower Town In Holland) ในเซนิเจิน้ โดยไดอ้อกแบบและ  ก่อสรา้งเป็นกลุ่มอาคารถนนคน
เดนิ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้นเนเธอรแ์ลนดข์นานแท ้ทีน่ิยมออกแบบหลงัคาหน้าจัว่ใหล้วดลายไม่ซ ้ากนั ราวกบัจะ
ประกวดประชนักนักไ็ม่ปาน เป็นสถานที่ท่องเทีย่วแห่งใหม่ ก าลงัเป็นนิยมในขณะนี้ ทีน่ี่เป็นสวนสาธารณะทีม่รีา้นดอกไม้ 
และมุมภาพภาพที่สวยงาม อีกทัง้ยังมีร้านกาแฟให้นัง่ชิลล์กนั โดยแต่ละร้านจะได้รบัการออกแบบให้มีสไตล์ และคง
เอกลกัษณ์ใหม้บีรรยากาศเหมอืนอยู่ฮอลแลนด ์และกลมกลนืเขา้ภูมทิศัน์ลอ้มรอบเมอืงเซนิเจิน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร ***เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่ + ไวน์แดง*** 
จากนัน้น าท่านชมยาสมุนไพรจนีและซือ้ยาครอบจกัวาล “บวัหิมะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชีื่อเสยีงและมสีรรพคุณ
มากมาย ช่วยรกัษาแผลจากการโดนความรอ้นเช่น น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดน
ลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพื่อป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดด่างด าบนใบหน้าให ้

หน้าเนียนใส น าท่านสู่ ร้านเยื่อไผ่ ชมสนิคา้ทีผ่ลติจากต้นไผ่ หลงัจากนัน้น าท่านชม ร้านหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบั
หยกใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นทีร่ะลกึ 

หลงัจากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกบัการต่อราคาสนิคา้มากกว่า 50% ทีค่นไทยขนานนามว่ามาบุญครองเซนิเจิน้ หรอืหลอวู่
ซิต้ี ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปป้ีแบรนด์เนมชื่อดังมากมายอาทิAmani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, 

Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ ชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN โชว์น ้าพุเต้น
ระบ าแห่งใหม่ของเซนิเจิ้น ฉากหลงัเป็นเรอื Mighua ซึ่งในปี 1960 เป็นเรอืยอชท์สุดหรูของประธานาธบิดขีองฝรัง่เศส 
ชารล์สเ์ดอโกล ต่อมาในปี 1973 ประเทศจนีไดซ้ื้อต่อและไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น Minghua ทอดสมอที ่She Kou เมอืงเซนิเจิ้น 
เป็นการแสดงทีม่คีวามตื่นเตน้อลงัการกบัแสง ส ีและไฟ ใหท้่านไดใ้กลช้ดิกบัโชวเ์พยีงเอือ้มมอื 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

วนัท่ีสอง       วดักวนอ ู– พิพิธภณัฑ ์เซินเจ้ิน – ช้อปป้ิง OTOP 3รา้น – ช้อปป้ิงห้างหลอหวู่ – ชมโชวน์ ้าพเุต้นระบ า     (B / L / D ) 
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ท่ีพกั  FX HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

 
 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูฮ่่องกงโดยรถไฟ ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.  
น าท่านเยีย่มชม โรงงานจิวเวอรร่ี์ ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บั
รางวลัอนัดบัเยีย่ม และใช้ในการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้ น าท่านขอพร วดัแช
กงหมิว หรือวดักงัหนัน าโชค เพื่อสกัการะเทพเจ้าแชกง และใหท้่านหมุน
กงัหนัทองแดง ที่เชื่อกนัว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขบัไล่สิง่ชัว่ร้ายและ น าแต่สิง่
ดีๆ  มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะที่วดันี้ในวนัขึน้ปีใหม่ ท่านเดนิทางสู่  
วดัหวงัต้าเซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดัน้ีว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวดัเก่าแก่
อายุกว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวดัน้ีเพื่อขอพรใหส้ขุภาพ
แขง็แรงไรโ้รคภยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ***บะหมีเ่กีย๊วกุง้ สไตลฮ์่องกง*** 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านสู ่“ถ ้าฟ้าเหลงิเหลงิ” หรอืเรยีกว่าเจา้แม่ดอกไมส้ทีอง เป็นองคเ์จา้แม่ทีค่อยช่วยเหลอืในเรื่องของครอบครวั 
ขอลกู ขอความรกั และส าหรบัคนโสดในการขอคู่ครอง ณ วดัสามเซียน (Sam Tai Tze & Tai Temples,Sham Shui Po) 
หลงัจากนัน้อสิระช้อปป้ิงถนนนาธาน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมต่างๆ  จากนัน้อสิระใหท้่านเตม็อิม่กบัการชอ้ปป้ิง
ย่านจมิซาจุ่ย นักชอ็ปป้ิงมกัจะตัง้ต้นกนัทีส่ถานีจมิซาจุ่ย มรี้านขายของทัง้เครื่องหนัง, เครื่องกฬีา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง
ถ่ายรูปฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายมี Shopping Complex 

ขนาดใหญ่ชื่อ Ocean Terminal ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัอยู่  และมทีางเชื่อมตดิต่อกนัสามารถเดนิ
ทะลุถงึกนัได ้(อสิระอาหารเยน็) จนกว่าจะถงึเวลานดัหมาย 

วนัทีสาม            เซินเจ้ิน – ฮ่องกง – รา้นจิวเวอร่ี – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัต้าเซียน – วดัสามเซียน&วดัปักไต่ – ช้อปป้ิงนาธาน 
–สนามบินฮ่องกง – กรงุเทพฯ                   (B / L / -)
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                            สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง 
22.10น.    บนิลดัฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ Air asia เทีย่วบนิที ่FD503 (ราคาทวัรไ์ม่รวมอาหารบนเครื่อง ถา้ลกูคา้ตอ้งการ

ทานอาหาร สามารถสัง่เองไดบ้นเครื่อง) 
23.59น.             เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  

ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศปลายทาง 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงทีต่า่งประเทศทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 
เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักโหลดกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,800 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 
7. คา่วซีา่ 144 แบบกรุป๊ทา่นละ่ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ 

 
หมายเหต ุ

1.) ออกเดนิทางเป็นกรุ๊ปสว่นตัวตัง้แต ่15 ผูใ้หญข่ึน้ไป 
2.) ช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 
3.) ราคาทัวรน์ี้ ไมส่ามารถใชไ้ดก้ับกรุ๊ปนักเรยีน นักศกึษา อาจารย ์หมอ พระ หรอือาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัยา เครือ่งประดับ และ
อาชพีทีเ่กีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 
4.) ใชไ้ดเ้ฉพาะกรุ๊ปผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและผูถ้อืพาสปอรต์ลาว ทีเ่ดนิทางไปและกลับประเทศไทยหรอืประเทศลาวเทา่นัน้ 
5.) กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อปทีฮ่อ่งกงช าระเพิม่รา้นละ 1,000 ฮอ่งกง/ทา่น ทีจ่นีช าระเพิม่รา้นละ 1,000 หยวน/
ทา่น 
6.) ราคาเฉพาะคนไทยเทา่น ัน้ ตา่งชาตเิก็บเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
***ไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี*** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3.ตัง้แตว่ันที ่12 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป หา้มน าเงนิไทยเขา้ฮอ่งกงเกนิ 500,000 บาท หรอื HK$120.000 ถา้มยีอด
จ านวนมากกวา่นี้ใหต้ดิตอ่แจง้ความประสงคต์อ่เจา้หนา้ทีก่รมศลุกากรฮอ่งกงกอ่นทกุครัง้ และแจง้ความจ านงวา่น าเงนิสด
มาซือ้ของท าอะไรทีอ่อ่งกงไวเ้ป็นหลักฐาน หากไมแ่จง้ความจ านงในกรณีทีต่รวจเจออาจโดนยดึหรอือาจโดนปรับ 

 
 

 
 
 โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


