
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อายไุมถ่งึ18ปี สายการบนิ จ านวน 

15 – 18 เมษายน 2561 6,996 4,500 +5,000 FD 20 

19 – 22 เมษายน 2561 6,996 4,500 +5,000 FD 20 

20 – 23 เมษายน 2561 6,996 4,500 +5,000 FD 20 

21 – 24 เมษายน 2561 6,996 4,500 +5,000 FD 20 

 
 
 

เขา้..ฮอ่งกง  ออก..เซนิเจ ิน้  4 วนั 2 คนื  
 

น ัง่กระเชา้ใหญน่องปิง...ข ึน้เขาไหว ้“พระใหญโ่ป่วหลนิ” เกาะลนัเตา 

ขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ วดัชือ่ดงั วดัแชกงหมวิ / วดักวนอ ู

นมสัการ “เจา้แมก่วนอมิจตรุทศิองคใ์หญป่ระดษิฐานบนดอกบวั”เมอืงเซนิเจ ิน้ 

 ชอ้ปป้ิงจใุจสนิคา้แบรนดเ์นมยา่นดงัของเกาะฮอ่งกง  

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD) 



 

ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 1,500บาท/ทา่น,คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – ฮอ่งกง – ★ OPTION เกาะลนัเตา+กระเชา้นองปิง360 ★ – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่

– วดัแชกงหมวิ – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – เซนิเจ ิน้ 

04.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืงชัน้ 3 ประตู 1-2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี FD โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวย

ความสะดวกแกท่กุทา่น 

06.35 น. ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD508  

10.15 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ออกทางออก B เพือ่พบ

ไกดท์อ้งถิน่   

น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ Citygate ซึง่จะเป็น Outlet ทัง้หา้ง มแีบรนดด์ัง  

มากมาย เชน่ Nike , Adidas , Puma , Levi's , Esprit , Giordano 

และอืน่ๆอกีมากมาย ของทีน่ีร่าคาจะลดอยูป่ระมาณ 30% หรอืบางรุน่

ลดถงึ 70% เลยทเีดยีว ซึง่ราคาจะถกูกวา่ปกตอิยา่งแน่นอน 

★ OPTION  TOUR ★ เกาะลนัเตา ซึง่ถือไดว้่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมี

เอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง น าคณะขึน้สู่ดา้นบนโดย กระเชา้

นองปิง 360 องศา ใหท้่านไดส้ักการะ พระใหญโ่ป่วหลนิ ซึง่เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิก์ลางแจง้ใหญ่

ทีส่ดุในโลกองคพ์ระท าขิน้จากการเชือ่มแผ่นทองสัมฤทธิก์ว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกันหันพระพักตรไ์ปทางดา้น

ทะเลจนีใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายงัหบุเขา และโขดหนิเบือ้งลา่ง ใหท้า่นชมความงดงามตามอธัยาศัย (หาก

ทัศนวสิยัไมเ่อือ้อ านวย เชน่ ฝนตกหนัก มลีมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้รกิาร เราจะน าท่านขึน้สักการะพระใหญ่

โดยรถโคช้แทน ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ) (ค่าใชจ้่ายท่านละ 1,000 บาท กรุณาช าระที่

หัวหนา้ทัวร)์  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดี

ไชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวง 

 น าท่านขอพร วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค วัดนี้ตัง้อยู่ที่

ต าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง 

สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาใน

เรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่

ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารก่อจลาจลแข็ง

เมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตกุารณ์นี้ไดก้อ่เกดิบรุุษชาตนัิกรบทีช่ ือ่ว่าขนุพล แช ้ก๊ง ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปราม

ความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่ว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะ

ยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน 

ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสูง 

ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกับจ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ี

ชือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหัน

น าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกงทีไ่มว่่าทัวรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้

สนิคา้มงคลชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ  

 จากนัน้น าทา่นสูส่ถานทีช่อ้ปป้ิง ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมมุโลก เลอืก

ซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จุใจ *อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัและอสิระอาหารเย็นเพือ่ไมร่บกวน

เวลาชอ้ปป้ิง จนถงึเวลานดัหมาย *น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ซนิเจิน้ โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Shenzhen FX Hotel หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – เมอืงจ าลองฮอลแลนด ์– รา้นบวัหมิะ – รา้นหยก – วดัหวัซงิ (Huaxing Temple) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้ชม เมอืงจ าลองฮอลแลนด ์ที่สรา้งขึน้มาเพื่อใหเ้หมอืน

ประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดช้มดอกไมจ้ าลอง และสถานทีต่กแต่งให ้

เหมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดถ้่ายภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิลปิ

จ าลองประจ าชาตฮิอลแลนด ์ จากนัน้น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบจัก

วาล“บัวหมิะ”ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณ



มากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนอง

พองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ 

ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส  น าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้

เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านเดนิทางสู ่ วดัหวัซงิ (Huaxing Temple) องคเ์จา้แมก่วนอมิ

จตรุทศิ ประดษิฐานในดอกบัวทีม่ขีนาดใหญ่อยูบ่นยอดเขา พาท่านขึน้สู่

ดา้นบน โดยเสน้ทางขึน้ยอดเขาจะลัดเลาะภูเขา เห็นความสวยงามของ

ทะเลและป่าเขาตลอดทาง ซึง่วัดแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เพื่อส่งเสรมิความ

เจรญิรุ่งเรอืงใหก้ับเมอืงเซนิเจิน้ เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพุทธในเขต

ทางใตข้องจนี รวมไปถงึเมอืงและประเทศใกลเ้คยีง ดา้นบนทา่นจะไดช้ม

ววิแบบพาโนรามา่ไดไ้กลสดุลกูหลูกูตา เมือ่ท่านไดข้ึน้มาถงึดา้นบนท่าน

จะรูส้กึราวกบัวา่สถานทีแ่หง่นีค้อืสวรรคบ์นดนิอยา่งแทจ้รงิ 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Shenzhen FX Hotel หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้ – รา้นยางพารา – วดักวนอ ู– ชอ้ปป้ิงหลอหวู ่– สนามบนิเซนิเจ ิน้ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางไปยัง พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้ (SHENZHEN MUSEUM)  

พพิธิภัณฑน์ี้ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง ภายในมกีารจัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกับเมอืง

เซนิเจิน้ มทีัง้โบราณวัตถุ ประวัตศิาสตร ์วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวัฒนธรรม

และศลิปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาตัง้แตปี่ 1988 ใหท้า่นไดช้มตามอธัยาศยั จนถงึเวลา

อันสมควร  น าท่านสู่ รา้นยางพารา ใหท้่านไดฟั้งบรรยายเกีย่วกับผลติภัณฑท์ี่

ท าจากยางพารา รูจั้กคณุสมบตัแิละเลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอู Kuan Au Temple วัดศักดิส์ทิธิท์ีช่าวจนีนยิมขอ

พรในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน สักการะขอพรองคเ์ทพเจา้กวนอ ูเทพสัญลักษณ์แห่ง

ความซือ่สตัย ์ความจงรักภกัดแีละความกลา้หาญ เชญิท่านขอพรกราบไหวเ้พือ่

เป็นสริมิงคลแกต่ัวเองและครอบครัวตามอธัยาศัย 

 น าท่าน ชอ้ปป้ิงหลอ่หวูเ่ซ็นเตอร ์อสิระชอ้ปป้ิงของ COPY แบรนดเ์นมทีม่ใีหเ้ลอืกมากมายหลายอย่าง 

หลายยีห่อ้ อาท ิกระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้และอืน่ๆ *อสิระชอ้ปป้ิงตอ่ราคา เดนิเลอืกหาของทีถ่กูใจตาม

อัธยาศัยและอสิระอาหารเย็นเพือ่ไม่เป็นการเสยีเวลาในการชอ้ปป้ิง จนถงึเวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางสู่

สนามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์

หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหาก

ลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

23.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD597  

 

วนัทีส่ ี ่ สนามบนิดอนเมอืง 

01.45 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ.......... 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทวัร*์ ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้

รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  



 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่

พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ช าระที่
สนามบนิกอ่นเดนิทาง) 

× คา่วซีา่ 1,500 บาท/ทา่น (วซีา่แบบหมูค่ณะ) 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ

เลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป 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 ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

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

 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 



3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระ

เงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 


