
 
 
 

 

พเีรยีดเดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว อายไุมถ่งึ18ปี จ านวน 

5 - 8 มยิ 60 (ไฟทก์ลบัCX617) 6,396 4,500 +5,000 20 

20 - 23 ม.ิย. 60 (ไฟทก์ลบัCX709) 6,396 4,500 +5,000 20 

1 - 4 ส.ค. 60 (ไฟทก์ลบัCX709) 6,396 4,500 +5,000 20 

15 - 18 ส.ค. 60 (ไฟทก์ลบัCX709) 6,396 4,500 +5,000 20 

22 -  25 ส.ค. 60 (ไฟทก์ลบัCX709) 6,396 4,500 +5,000 20 

29 ส.ค.-1 ก.ย. 60 (ไฟทก์ลบัCX709) 6,396 4,500 +5,000 20 

3 - 6 ก.ย. 60 (ไฟทก์ลบัCX709) 6,396 4,500 +5,000 20 

 
 

หมายเหต ุ: ไฟทก์ลบัแตล่ะไฟทบ์นิเวลากลบัจะไมเ่หมอืนกนั โปรดดรูายละเอยีดกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 
 

                    ไฟทก์ลบั CX 617 HKG – BKK 21.30 – 23.25 
                    ไฟทก์ลบั CX 709 HKG – BKK 22.25 – 00.15+1 

 
ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

ไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊จนี 1,500 บาท 
***** หนงัสอืเดนิทางของทา่นจะตอ้งเป็นเลม่เดยีวกนักบัเลม่ทีท่า่นใชส้ง่ยืน่วซีา่กรุป๊จนี***** 



ส าคญัมาก!!! 
หากทา่นมวีซีา่จนีตดิเลม่อยูแ่ลว้ ทางตรวจคนเขา้เมอืงจ าเป็นตอ้งใชว้ซีา่ในเลม่ชุดน ัน้กอ่นตามเงือ่นไขของ

ประเทศจนี ซึง่บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการชดใชว้ซีา่ตดิเลม่ในชุดดงักลา่ว 
ไมม่กีารคนืเงนิในกรณีมวีซีา่เขา้ประเทศจนี ในทกุกรณี 

 
 
วนัแรก สวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้ (รถไฟ)                            
12.00 คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตูทางเขา้ที ่6 เคาน์เตอร ์M สาย

การบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   
14.55 ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง เทีย่วบนิที ่CX 654 (อาหารรอ้นบนเครือ่ง) 
18.45 ถงึสนามบนิฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าคณะเดนิทางเขา้สูด่า่นหลอ่วูเ่ซนิเจิน้  
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ซนิเจ ิน้ โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร)   
ค า่                  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก Shenzhen FX Hotel หรอืเทยีบเทา่ 3 คนืเลย 
 
วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ - จ าลองเมอืงฮอลแลนด ์– สวนสาธารณะโลตสัฮลิล ์– ชอ้ปป้ิง 3 รา้น พเิศษ  
                     โชวม์า่นน า้ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าคณะเขา้ชมเมอืงจ าลองทีส่รา้งขึน้มาเพือ่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดช้มดอกไมจ้ าลอง และ

สถานทีต่กแตง่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิลปิจ าลองประจ าชาติ

ฮอลแลนด ์จากนัน้น าคณะสู่สวนสาธารณะโลตัสฮลิลท์ีต่ัง้อนุสาวรยีข์องท่านเติง้เสีย่วผงิ ทีท่รงมแีนวคดิ

อยากจะสรา้งเมอืงเซนิเจิน้ใหท้ันสมยั และเป็นเมอืงทีม่เีศรษฐกจิล ้ายคุ ใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกบับรรยากาศ

แสนสบาย และถา่ยภาพทีร่ะลกึของทา่นเติง้เสีย่วผงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป่าฮือ้ ไวนแ์ดง) 

จากนัน้น าท่านไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยา

ครอบจักวาล“บวัหมิะ”ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจาก

การโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ี

หรือจะทาเพื่อป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดด่างด าบน

ใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส น าทา่นสู ่รา้นผา้ไหม ชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลติผา้หม่ไหมอนัแสนนุ่มน่า

นอนชวนสัมผัสน าท่านชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยกใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็น

ของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง 

ค า่                  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นสู ่ชมโชวน์ า้พุเตน้ระบ า ทีอ่ลังการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชดุตา่งๆ อาท ิเหนิหาวสูส่วรรค ์เตน้

ระบ า น ้าพุอลังการงานสรา้งทีไ่ม่ไดเ้คยเห็นมาก่อน กับโปรแกรมใหม่ (ถา้โชวปิ์ดไม่มกีารจ่ายเงนิคนืใดๆ

ทัง้สิน้) 

   

 

 



 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก Shenzhen FX Hotel หรอืเทยีบเทา่ 3 คนืเลย 
 
วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง (หวัหนา้ทวัรพ์าชอ้ปป้ิง) – เซนิเจ ิน้ – ชอ้ปป้ิงหลอ่หวู ่                      
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

 หลังอาหารใหท้า่นเดนิทางเขา้ฮอ่งกง พรอ้มกนัโดยไมต่อ้งลากกระเป๋า เขา้ฮอ่งกง โดยรถไฟ สบายๆ
ทอ่งเทีย่วโดยวันนีน้ าคณะพาเทีย่วฮอ่งกง สนุกชอ้ปป้ิง แบบเต็มเหนีย่วชว่งลดทัง้เกาะมาแลว้ หรอืบางทา่น
ตอ้งการเทีย่วเอง โดย ไมอ่ยากวุน่วายไปกลุม่ใหญ ่หรอืบางทา่นตอ้งการไปถา่ยภาพในจดุตา่งๆแบบกนัเอง 
(การใชว้ซีา่ตอ้งเขา้ออกพรอ้มกนัเทา่นัน้) ตอ้งใหค้ณะลกูคา้รักษาเวลาในวันนีด้ว้ยครับ 

 ***อสิระอาหารกลางวัน และเย็นเพือ่ความสะดวกของการชอ้ปป้ิง*** 
17.00 น. หัวหนา้ทัวรนั์ดทีจ่ดุนัดพบ หลังจากนัน้พาคณะเดนิทางกลับสูเ่ซนิเจิน้ โดยรถไฟ เพือ่น าคณะ 

 ชอ้ปป้ิงทีห่ลอ่หวู ่หรอืบางทา่นตอ้งการเปลีย่นบรรยากาศในการทานอาหารตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์หรอืไกด์
ทอ้งถิน่  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก Shenzhen FX Hotel หรอืเทยีบเทา่ 3 คนืเลย 
 

วนัทีส่ ี ่  เซนิเจ ิน้ - ฮอ่งกง - วคิตอเรยีพอ้ยท ์- อา่วรพีลสัเบย ์- วดัแชกง - จวิเวอรร์ ี ่– กรงุเทพฯ                   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูฮ่อ่งกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร) 

น าทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกง ชมววิ VICTORIA POINT หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม เป็นจดุชมววิทีค่ณุ

จะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม อา่ววคิตอเรยีทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก และตกึระฟ้าทีพุ่ง่ทะยานขึน้สงูตดักบัแนว

เขาเขยีวขจอีนัแสนสวยงาม เชญิถา่ยรปูตามอธัยาศัย น าทา่นสู ่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรปู

จันทรเ์สีย้วแหง่นีส้วยทสีดุแหง่หนึง่ และยงัใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูปัน้ของเจา้

แมก่วนอมิ และเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อด

ยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมสัการขอพรจาก เจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้ม

สะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี น าทา่นขอพร วดัแชกง หมวิ หรอื วัดกงัหันน า

โชค วัดนีต้ัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 

กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิ

ทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พอ่แชก้ง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเลา่วา่ในชว่งปลายของ

ราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตกุารณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุษุชาติ

นักรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ได ้

ชือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ 

และดาบคูก่ายของทา่นกไ็ดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคล

ในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจ าลอง

ดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของ

เกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่ว

ฮอ่งกงทีไ่มว่า่ทวัรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี ้ เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริิ

มงคลใหก้บัชวีติ น าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอนัดับ

เยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 

 

 

บา่ย               อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงนาธานตามอธัยาศยั จนกวา่ถงึเวลานัด                  
สมควรแกเ่วลาน าทา่น เดนิทางเขา้สูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 



22.25 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่CX 709 (อาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

 

วนัทีห่า้  กรงุเทพฯ  

00.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทวัร*์ ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้

เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกัจงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่วซีา่กรุป๊เขา้ประเทศจนี 1,500 บาท/ทา่น 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

(ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิาร
เพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็ม

จ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 



 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 
 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 
หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุ
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้
ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่
จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยั
ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 



ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ 
เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่
ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ 
เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับใน
อตัราทีส่งูมาก  

 


