
 
 
 
 
 

 

พเีรยีดเดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว อายไุมถ่งึ18ปี จ านวน 

16-18 พฤศจกิายน 60 7,997 4,500 +5,000 24 

21-23 พฤศจกิายน 60 7,997 4,500 +5,000 24 

23-25 พฤศจกิายน 60 7,997 4,500 +5,000 24 

30 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 60 7,997 4,500 +5,000 24 
 

ฮอ่งกง 1 คนื  เซนิเจ ิน้ 1 คนื 
นมสัการพระใหญโ่ป่วหลนิ+น ัง่กระเชา้นองปิง 360 

ขอพรเจา้แมก่วนอมิชือ่ดงั ณ หาดรพีลสัเบย ์/ วดัแชกงหมวิ  

ชมพพิธิภณัฑเ์ซนิเจิน้/ชอ้ปป้ิงจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นม 
เดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์ น ัง่สบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

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

 

ส าคญัมาก!!!** หนงัสอืเดนิทางของทา่นจะตอ้งเป็นเลม่เดยีวกนักบัเลม่ทีท่า่นใชส้ง่ยืน่วซีา่กรุป๊จนี** 



 

วนัแรก         สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

10.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์(EK) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

14.05 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่EK384 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

18.05 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ออกทางออก B เพือ่พบ

ไกดท์อ้งถิน่   

 จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมชีือ่เสยีงที ่ยา่นจมิซาจุ่ย ซึง่

ถอืไดว้่าเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าของฮ่องกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลายชนิด อาท ิLouis Vuitton, 

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

G2000 เป็นตน้ ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SOUTH CHINA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง – วคิตอเรยีพอยท ์– หาดรพีลสัเบย ์– โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – พระใหญโ่ป่หลนิ+

กระเชา้นองปิง360 – เซนิเจ ิน้ – ชอ้ปป้ิงหลอ่หวูเ่ซ็นเตอร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซ า) 

น าท่านเที่ยวเกาะฮ่องกง ชมวิว VICTORIA POINT 

หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม  เป็นจุดชมวิวที่คุณ

จะตอ้งทึ่งกับความสวยงาม อ่าววคิตอเรียที่มีชื่อเสียง

ระดับโลก และตกึระฟ้าที่พุ่งทะยานขึน้สูงตัดกับแนวเขา

เขยีวขจอีนัแสนสวยงาม เชญิถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

 น าท่านสู่ หาดทรายรพีลสัเบย ์REPULSE BAY หาดทรายรูป

จันทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทสีุดแห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่าย

ท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่

ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้่าน

นมัสการขอพรจาก เจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อ

เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายซุ ึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายุ

เพิม่ขึน้ 3 ปี  

 น าทา่นขอพร วดัแชกง หมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค วัดนีต้ัง้อยูท่ี่

ต าบลซ่าถิน่ ซึง่ถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของ

ฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้

ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิ

ทอง โดยมีรูปปั้นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธ์

ประจ าวัด ต านานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิ

กลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตกุารณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้กง๊ ที่

ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่วา่ไมเ่คย

แพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็น

ดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการ

ตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกับจ าลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่

ของธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็น

ทีม่าของจีก้ังหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮอ่งกงทีไ่มว่่าทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืก

เชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้ับชวีติ น าท่านเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่

ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่เกาะลนัเตา ซึง่ถอืไดว้า่เป็นแหล่งท่องเทีย่ว

อันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง น าคณะขึน้สู่ดา้นบนโดย

กระเชา้นองปิง 360 องศา สักการะ พระใหญ่เกาะลนัเตา ซึง่

เป็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ใหญ่ทีส่ดุในโลกองคพ์ระท า

ขิน้จากการเชือ่มแผน่ทองสมัฤทธิก์ว่า 200 แผน่เขา้ดว้ยกนัหันพระ

พักตร์ไปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา 

และโขดหนิเบือ้งล่าง ใหท้่านชมความงดงามตามอัธยาศัย (หาก



ทัศนวสิัยไมเ่อือ้อ านวย เชน่ ฝนตกหนัก มลีมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้รกิาร เราจะน าท่านขึน้สักการะพระใหญ่

โดยรถโคช้แทน ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ) 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ซนิเจิน้ โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร)   

 น าทา่น ชอ้ปป้ิงหลอ่หวูเ่ซ็นเตอร ์อสิระชอ้ปป้ิงของ COPY แบรนดเ์นมทีม่ใีหเ้ลอืกมากมายหลายอยา่ง หลาย

ยีห่อ้ อาท ิกระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้และอืน่ๆ 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHENZHEN FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – เมอืงจ าลองฮอลแลนด ์– พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้ – ชอ้ปป้ิง 3 รา้น – ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าคณะเขา้ชม เมอืงจ าลองฮอลแลนด ์ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดช้มดอกไม ้

จ าลอง และสถานทีต่กแต่งใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดถ้่ายภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิลปิจ าลอง

ประจ าชาตฮิอลแลนด ์ 

 น าท่านเดินทางไปยัง พิพิธภณัฑ์เซินเจ ิ้น  (SHENZHEN 

MUSEUM) พพิธิภณัฑน์ีต้ัง้อยูใ่จกลางเมอืง ภายในมกีารจัดแสดง

นทิรรศการเกีย่วกับเมอืงเซนิเจิน้ มทีัง้โบราณวัตถุ ประวัตศิาสตร ์

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศลิปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมา

ตัง้แตปี่ 1988 ใหท้า่นไดช้มตามอธัยาศัย จนถงึเวลาอนัสมควร 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดย

การแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบจักวาล“บัวหมิะ”ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมี

สรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิ

หนองพองแผลที่โดนลวกไดด้ี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วย

แกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส น าท่านสู ่รา้นผา้ไหม ชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการ

ผลติผา้หม่ไหมอนัแสนนุ่มน่านอนชวนสมัผัส  น าทา่นชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืก

ชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง 

 **น าทา่นเดนิทางเขา้สูฮ่อ่งกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.50 น.     ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่EK385 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

23.45 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................  

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกัจงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าทปิมคัคุเทศก ,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน (ช าระที่

สนามบนิกอ่นเดนิทาง) 
× คา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 



เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด

นีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มา

ให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

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

มั่นใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี

ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ

หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศที่มีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 

 



ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้
ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก 

ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอก

ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 


