
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

ฮ่องกง เซินเจิ้น ลันเตา 4 วัน 2 คืน  
 

นั่งกระเช้าใหญ่นองปิง...ขึ้นเขาไหว้ “พระใหญ่โป่วหลิน” เกาะลันเตา 

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดัง วัดแชกงหมิว / วัดกวนอู 

นมัสการ “เจ้าแม่กวนอิมจตุรทิศองค์ใหญ่ประดิษฐานบนดอกบัว”เมืองเซินเจิ้น 

ช้อปป้ิงจุใจสินค้าแบรนด์เนมย่านดังของเกาะฮ่องกง 

เดินทางโดยสายการบนิแอร์เอเชีย  (FD) 
 



วันแรก สนามบินดอนเมือง – ฮ่องกง – ★ OPTION เกาะลันเตา+กระเช้านองปิง360★        
– โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปป้ิงถนนนาธาน – เซินเจิ้น 

04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองชั้น 3 ประตู 1-2 เคาท์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย FD โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกแก่ทุกท่าน 

06.35 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD508  
10.15 น. ถึงสนามบิน เช็กลัปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ออกทางออก B 
เพ่ือพบไกด์ท้องถิ่น   
น าท่านช้อปปิ้งที่ Citygate ซึ่งจะเป็น Outlet ทั้ง
ห้าง มีแบรนด์ดัง  มากมาย เช่น Nike , Adidas , 
Puma , Levi's , Esprit , Giordano และอ่ืนๆอีก
มากมาย ของที่นี่ราคาจะลดอยู่ประมาณ 30% หรือ
บางรุ่นลดถึง 70% เลยทีเดียว ซึ่งราคาจะถูกกว่า
ปกติอย่างแน่นอน 

★ OPTION  TOUR ★ เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง น าคณะขึ้นสู่ด้านบน
โดย กระเช้านองปิง 360 องศา ให้ท่านได้สักการะ พระใหญโ่ป่วหลิน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งใหญ่
ที่สุดในโลกองค์พระท าขิ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่นเข้าด้วยกันหันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีน
ใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหินเบื้องล่าง ให้ท่านชมความงดงามตามอัธยาศัย  (หากทัศนวิสัยไม่
เอ้ืออ านวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเช้าอาจปิดให้บริการ เราจะน าท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน 
ทั้ งนี้ เ พ่ือความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ ) 
(ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท กรุณาช าระที่หัวหน้า
ทัวร์)  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของ

ฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม 
และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวง 

 น าท่านขอพร วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันน าโชค 
วัดนี้ตั้งอยู่ที่ต าบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้ว
ในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ก๊ง 
และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อ
จลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไป



ปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่
ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบ
ไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์
ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกส านักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด  ซ่ึงเป็น
ตึกท่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันน าโชคที่มีชื่อเสียงของวงการ
การท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพ่ือเสริมสร้างบารมี 
และศิริมงคลให้กับชีวิต  

 จากนั้นน าท่านสู่สถานที่ช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก เลือกซื้อ
สินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจุใจ *อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยและอิสระอาหารเย็นเพื่อไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้ง 
จนถึงเวลานัดหมาย *น าท่านเดินทางเข้าสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Shenzhen FX Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สอง เซินเจิ้น – เมืองจ าลองฮอลแลนด์ – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – วัดหัวซิง (Huaxing 
Temple) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
 น าคณะเข้าชม เมืองจ าลองฮอลแลนด์ ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้

เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จ าลอง และ
สถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ
ที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจ าลองประจ าชาติฮอลแลนด์  จากนั้น
น าท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการ
แช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล“บัวหิมะ”
ของแท้ 100% ยาประจ าบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณ
มากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ าร้อนลวก หรือ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพอง
แผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพ่ือป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่าง
ด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส  น าท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเก่ียวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือ
เป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดินทางสู่  วัดหัวซิง (Huaxing Temple) องค์เจ้าแม่

กวนอิมจตุรทิศ ประดิษฐานในดอกบัวที่มีขนาดใหญ่อยู่บนยอด
เขา พาท่านขึ้นสู่ด้านบน โดยเส้นทางขึ้นยอดเขาจะลัดเลาะ
ภูเขา เห็นความสวยงามของทะเลและป่าเขาตลอดทาง ซึ่งวัด
แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองเซิน
เจิ้น เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธในเขตทางใต้ของจีน รวม
ไปถึงเมืองและประเทศใกล้เคียง ด้านบนท่านจะได้ชมวิวแบบ
พาโนราม่าได้ไกลสุดลูกหูลูกตา เมื่อท่านได้ขึ้นมาถึงด้านบนท่าน
จะรู้สึกราวกับว่าสถานที่แห่งนี้คือสวรรค์บนดินอย่างแท้จริง 

ค่ า                รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Shenzhen FX Hotel หรือเทียบเท่า  



 

วันที่สาม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ร้านยางพารา – วัดกวนอู – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – สนามบินเซินเจิ้น – 
กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น (SHENZHEN 

MUSEUM)  พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัด
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ 
ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ 
เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988 ให้ท่านได้ชมตามอัธยาศัย 
จนถึงเวลาอันสมควร  น าท่านสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้ฟัง
บรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท าจากยางพารา รู้จักคุณสมบัติและเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple วัด

ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนนิยมขอพรในเรื่องหน้าที่การงาน สักการะ
ขอพรองค์เทพเจ้ากวนอู เทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ 
ความจงรักภักดีและความกล้าหาญ เชิญท่านขอพรกราบไหว้
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวตามอัธยาศัย 

 น าท่าน ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์ อิสระช้อปปิ้งของ COPY 
แบรนด์เนมที่มีให้เลือกมากมายหลายอย่าง หลายยี่ห้อ อาทิ 
กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้าและอ่ืนๆ *อิสระช้อปปิ้งต่อราคา เดินเลือกหาของที่ถูกใจตามอัธยาศัยและอิสระ
อาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้ง จนถึงเวลานัดหมาย น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์
,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้น
เครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

23.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD597  
 

วันที่สี่ สนามบินดอนเมือง 
01.45 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.......... 
 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์* ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์
ของตัวท่านเอง* 

 
 
 
 
 



 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อายุไม่ถึง18ป ี สายการบิน 
06 – 09 เมษายน 2561 8,888 4,500 +5,000 FD 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอัน
เนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือ
กรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)
เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือ
สาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงินจากนั้นจะถือว่า
ลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 
 

อัตราค่าบริการรวม 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
o ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
o โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
o ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
o ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
o ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
o ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ

ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
ของท่าน (ช าระที่สนามบินก่อนเดินทาง) 

× ค่าวีซ่า 1,500 บาท/ท่าน (วีซ่าแบบหมู่คณะ) 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 
เดินทางขึ้นต่ า 15 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า  
 



เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน: 
 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

 ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ว
เครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษ
อย่างต่ า 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 



3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง 
และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี
เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก

ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก
ฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก  

 


