
 

 

 
Period ADL SGL 0-18ป� Size Flight 

01 - 03 มกราคม 2562 6,996 5,500 เพ่ิม 2,500 20 MS 

03 - 05 มกราคม 2562 7,997 5,500 เพ่ิม 2,500 20 MS 

08 - 10 มกราคม 2562 6,996 5,500 เพ่ิม 2,500 20 MS 

10 - 12 มกราคม 2562 7,997 5,500 เพ่ิม 2,500 20 MS 

15 - 17 มกราคม 2562 6,996 5,500 เพ่ิม 2,500 20 MS 

17 - 19 มกราคม 2562 7,997 5,500 เพ่ิม 2,500 20 MS 

22 - 24 มกราคม 2562 6,996 5,500 เพ่ิม 2,500 20 MS 

24 - 26 มกราคม 2562 7,997 5,500 เพ่ิม 2,500 20 MS 

29 - 31 มกราคม 2562 6,996 5,500 เพ่ิม 2,500 20 MS 

ฮ,องกง  เซินเจิ้น  ดิสนีย7แลนด7 3 วัน 2 คืน 
ขอพรเทพเจ?ากวนอู  / เสริมดวง ณ วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน)  

สนุกสนานกับเครื่องเล,น ตื่นเต?นเร?าใจ ย?อนวัยเด็ก  “ดิสนีย7แลนด7” 



 

 

เดินทางโดยสายการบินอียิปต7แอร7  นั่งสบายๆ พร?อมเสริฟอาหารบนเครื่อง 
ปล.ไม�มีราคาเด็ก ราคานี้ไม�รวมค�าวีซ�าท�านละ 1,500 บาท / ราคานี้ไม�รวมค�าทิปไกด�และคนขับรถ 1,500 บาท/ท�าน/ทริป 

 
ไฟลท7ขาไป   MS960  BKK-HKG   14.15-17.50 / ไฟลท7ขากลับ   MS961  HKG-BKK   22.00-23.50 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ,องกง – เซินเจิ้น  

11.00 น. คณะพร$อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู$โดยสารขาออกชั้นท่ี 4 ประตูทางเข$าท่ี 8 เคาน�เตอร� Q สายการบิน
อียิปต7แอร7 (MS) โดยมีเจ$าหน$าท่ีคอยอํานวยความสะดวก   

14.15 น. ออกเดินทางสู�ฮ�องกง โดยสายการบินอียิปต7แอร7 (MS)  เท่ียวบินท่ี MS960 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
17.50 น. ถึงสนามบิน เช็กลัปกYอก ฮ�องกง  นําท�านผ�านพิธีการตรวจคนเข$าเมืองและศุลกากร,รับสัมภาระเรียบร$อยแล$ว ออก

ทางออก B เพ่ือพบไกด�ท$องถ่ิน   
นําท�านเดินทางเข$าสู� เซินเจิ้น โดยรถไฟ ใช$เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง (ข้ึนอยู�กับสภาพการจราจร)   

คํ่า              รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 นําคณะเข?าสู,ท่ีพัก SHAN SHUI  HOTEL หรือเทียบเท,า  
 

วันท่ีสอง เซินเจิ้น – วัดกวนอู – เมืองจําลองฮอลแลนด7 – ช?อปปbcง 3 ร?าน – ถนนคนเดินตงเหมิน – โชว7น้ําพุเต?นระบํา 

เช$า  รับประทานอาหารเช$า ณ ห$องอาหารของโรงแรม  
นําท�านเดินทางสู� วัดกวนอู Kuan Au Temple วัดศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวจีนนิยมขอพรในเรื่องหน$าท่ีการงาน สักการะขอพร
องค�เทพเจ$ากวนอู เทพสัญลักษณ�แห�งความซ่ือสัตย� ความจงรักภักดีและความกล$า
หาญ เชิญท�านขอพรกราบไหว$เพ่ือเปPนสิริมงคลแก�ตัวเองและครอบครัวตามอัธยาศัย 
นําคณะเข$าชม เมืองจําลองฮอลแลนด� ท่ีสร$างข้ึนมาเพ่ือให$เหมือนประเทศฮอลแลนด� 
ให$ท�านได$ชมดอกไม$จําลอง และสถานท่ีตกแต�งให$เหมือนประเทศฮอลแลนด� ให$ท�าน
ได$ถ�ายภาพท่ีมีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจําลองประจําชาติฮอลแลนด�  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําท�านไปผ�อนคลายความเม่ือยล$าด$วยการนวดฝRาเท$าโดยการแช�เท$าด$วยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจักวาล 
“บัวหิมะ” ของแท$ 100% ยาประจําบ$านท่ีมีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช�วยรักษาแผลจากการโดนความร$อนเช�น 
น้ําร$อนลวก หรือ น้ํามัน ช�วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกได$ดี หรือจะทาเพ่ือปVองกันผิวไหม$เสียจาก
การตากแดดเปPนเวลานานและช�วยแก$ปWญหาสิว ฝVา จุดด�างดําบนใบหน$าให$หน$าเนียนใส นําท�านสู� ร$านผ$าไหม ชม
ข้ันตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผ$าห�มไหมอันแสนนุ�มน�านอนชวนสัมผัส  นําท�านชมร$านหยก มีสินค$ามากมาย
เก่ียวกับหยกให$ท�านได$เลือกชื้อเปPนของฝาก หรือเปPนของท่ีระลึกแด�ตัวท�านเอง 
นําท�านสู� ถนนคนเดินตงเหมิน (Dongmen) เปPนศูนย�รวมแห�งการช$อปป[\งสินค$ามากมายภายในประเทศ ท่ีนี่นับว�าเปPน
สถานท่ีท่ีนักท�องเท่ียวนิยมมาช$อปป[\งและเปPนท้ังถนนและตลาดชื่อดังของเซินเจิ้น จะมีสินค$าหลากหลายมากมายให$ทุก



 

 

ท�านได$เลือกชม และเลือกซ้ือไม�ว�าจะเปPน กระเป]าหลุยห�ต๊ิงต_อง ไอแพดจีน ไอโฟนจีน รวมถึงสินค$าเสื้อผ$า 
เครื่องประดับ อุปกรณ�ไอที ร$านอาหารฟาสต�ฟูด และแบรนด�ต�างๆมากมายค�ะ 

คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ! เปPดปWกก่ิงเสริฟพร$อมไวน�แดง) 
นําท�านสู� ชมโชว�น้ําพุเต$นระบํา ท่ีอลังการมาก ประกอบด$วยการแสดงชุดต�างๆ อาทิ เหิน
หาวสู�สวรรค� เต$นระบํา น้ําพุอลังการงานสร$างท่ีไม�ได$เคยเห็นมาก�อน กับโปรแกรมใหม� 
(ถ$าโชว�ป[ดไม�มีการจ�ายเงินคืนใดๆท้ังสิ้น) 

 นําคณะเข?าสู,ท่ีพัก SHAN SHUI  HOTEL หรือเทียบเท,า 
 

วันท่ีสาม เซินเจิ้น – ฮ,องกง – โรงงานจิวเวอร7รี่ – วัดแชกงหมิว – สวนสนุกดิสนีย7แลนด7 – สนามบินฮ,องกง –  สนามบิน
สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)         

เช$า  รับประทานอาหารเช$า ณ ห$องอาหารของโรงแรม  
นําท�านเดินทางเข$าสู� ฮ�องกง โดยรถไฟ ใช$เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ข้ึนอยู�กับสภาพการจราจร) 
นําท�านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร�รี่ ท่ีข้ึนชื่อของฮ�องกงพบกับงานดีไชน�ท่ีได$รับ
รางวัลอันดับเยี่ยม และใช$ในการเสริมดวงเรื่องฮวง 
นําท�านขอพร วัดแชกงหมิว (วัดกังหันนําโชค) วัดนี้ตั้งอยู�ท่ีตําบลซ�าถ่ิน ซ่ึงถือ
เปPนชานเมืองของฮ�องกง เปPนวัดเก�าแก�ของฮ�องกง สร$างข้ึนเม่ือ 400 กว�าปbผ�าน
มาแล$วในสมัยราชวงศ�ชิง ข้ึนชื่อลือชาในเรื่องความศักด์ิสิทธิ์ในด$านของโชคลาภ
ทรัพย�สินเงินทอง โดยมีรูปปW\นเจ$าพ�อแช$ก_ง และดาบไร$พ�ายเปPนสิ่งศักด์ิสิทธ�
ประจําวัด ตํานานเล�าว�าในช�วงปลายของราชวงศ�ชิง แผ�นดินจีนเกิดกลียุคมีการก�อจลาจลแข็งเมืองข้ึนท่ัวประเทศ และ
เหตุการณ�นี้ได$ก�อเกิดบุรุษชาตินักรบท่ีชื่อว�าขุนพล แช$ ก_ง ท่ีได$ยกทัพไปปราบปรามความวุ�นวายท่ีเกิดข้ึนแทบทุก
สารทิศ และท�านเองก็ได$ชื่อว�าเปPนนักรบท่ีได$ชื่อว�าไม�เคยแพ$ใคร เพราะไม�ว�าจะยกทัพไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะได$รับชัย
ชนะเสมอ และดาบคู�กายของท�านก็ได$ชื่อว�าเปPนดาบไร$พ�ายเช�นกัน ดาบไร$พ�ายของท�านคนจีนถือว�ามีความเปPนมงคลใน
ด$านของศาสตร�ฮวงจุ$ย ในเชิงของการต�อสู$เปPนอย�างสูง ธนาคารแบงค�ออฟไชน�าของฮ�องกง ถึงกับจําลองดาบของท�าน
ไปก�อสร$างตึกสํานักงานใหญ�ของธนาคารท่ีมีชื่อว�าตึกใบมีด ซ่ึงเปPนตึกท่ีถือเปPน
สัญลักษณ�ของเกาะฮ�องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเปPนท่ีมาของจี้กังหันนํา
โชคท่ีมีชื่อเสียงของวงการการท�องเท่ียวฮ�องกงท่ีไม�ว�าทัวร�ไหนท่ีมาฮ�องกง เปPน
ต$องเลือกเช�าเลือกซ้ือสินค$ามงคลชิ้นนี้ เพ่ือเสริมสร$างบารมี และศิริมงคลให$กับ
ชีวิต 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท�านเดินทางสู� ฮ�องกงดิสนีย�แลนด�  (Hongkong Disney Land) ท�านจะได$
พบกับเครื่องเล�นอันทันสมัยและสนุกท่ีสุดหนึ่งในเอเชียซ่ึงแบ�งออกเปPน 4 โซน
ใหญ�ๆ  ด$วยกัน อันได$แก� MAINSTREET USA ท�านจะได$พบกับร$านค$าขาย
ของท่ีระลึก ตุ_กตาและขนม ลูกกวาดมากมาย  ส�วนต�อมาคือ 



 

 

TOMORROWLAND ท�านจะได$สนุกกับเครื่องเล�นอันทันสมัยสไตล� “โลก
อนาคต”   และสุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย FANTASYLAND ท�านจะได$พบ
กับโชว�อันยิ่งใหญ�ตระการตากับตัวการ�ตูนท่ีท�านชื่นชอบ อาทิเช�น สโนว�ไวท� 
เจ$าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกก้ี&มินนี่ หมีพูและพ$องเพ่ือน และเหล�าบรรดา
ตัวการ�ตูนอันเปPนท่ีใฝRฝWนของทุกคนตามต�อด$วย ADVENTURELAND 
ดินแดนแห�งการผจญภัยอันน�าต่ืนเต$น ท�านจะได$ล�องเรือในปRาอันน�าสนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับ
สัตว�ปRาอันน�าต่ืนเต$นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกับบ$านต$นไม$ของ ทาร�ซาน   เดินต�อไปยัง 
IT’S A SMALL WORLD ล�องเรือชมเหล�าบรรดาตุ_กตา นานา ชาติ ซ่ึงแบ�งเปPนโซนของแต�ละชาติไว$ โดยตุ_กตาจะมี
การเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด$วยเสียงเครื่องดนตรีท่ีเปPนเอกลักษณ�ของแต�
ละชาติ และอย�าลืมแวะทักทายตุ_กตาสวมชุดประจําชาติของไทย  Toy Story Land    โซนนี้จะเปPนโซนท่ีใหญ�ท่ีสุด
ใน Hongkong Disney Land โดยเหล�าของเล�นจากภาพยนตร�แอนิเมชั่นชื่อดัง Toy Story   เพลิดเพลินกับของเล�น
มากมาย หรือ พ่ึงเป[ดได$ใหม�ไม�นานมานี้ เครื่องเล�นท่ีหวาดเสียวท่ีสุดในแดนตะวันตก! ท่ี กริซลีย� กัลซ� GRIZZLY 
GULCH  ให$ท�านได$ สัมผัสเครื่องเล�นอันหวาดเสียว ท่ีไม�เปPนลองกับ SPACE MOUNTAIN  คือ BIG GRIZZLY 
MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรือ บ๊ิก กริซลีย7 เมาท7เทน รันอะเวย7   ใหม� ล�าสุด  สตาร� วอร�ส มาแล$ว 
สัมผัสประสบการณ�การต�อสู$“สตาร� วอร�ส ทูมอร�โรว�แลนด� เทคโอเวอร�” นับต้ังแต�กลางเดือนมิถุนายนเปPนต$นมา! 
พร$อมพบตัวละคร ในภาพยนตร� และเดินทางสู�ฐานลับของขบวนการต�อต$านจักรวรรดิ ซ่ึงคุณจะได$พบกับฮีโร�ท่ียิ่งใหญ�
ท่ีสุดของมหากาพย�สตาร� วอร�ส  https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-
takeover/ ให$ท�านสนุกสนานกับเครื่องเล�นตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น เพ่ือให$ท�านเพลิดเพลินกับเครื่องเล�นได$
อย�างเต็มท่ี) ชมไฮไลท� ของทุกคํ่าคืน แขกผู$มีเกรียติทุกท�าน ร�วมเนรมิตประกายพราวแพรวให$ประสาทระยิบระยับดุจ
เพชรน้ํางาม และ ในช�วงส�งท$ายของแต�ละคืน ชมดอกไม$ไฟ กระจายตามจังหวะเสียงเพลง  อันสวยงามตระการตา *
ปล.ท�านใดไม�ประสงค�จะเข$าสวนสนุกดิสนีย�แลนด� ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค�าบัตรเข$าสวนสนุกทุกกรณี  
เชิญท�านอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นําท�านเดินทางสู�สนามบินฮ�องกง 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือทําการเช็คอินก�อนข้ึนเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ�ฉุกเฉินท่ี
อาจเกิดข้ึน เช�น สภาพการจราจรท่ีคับค่ัง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก�,หัวหน$าทัวร�,คนขับรถ)
เปPนผู$พิจารณาและบริหารเวลาอย�างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค$าไม�สามารถข้ึนเครื่องกลับ
ตามวันและเวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทัวร�. 

22.00 น.    ออกเดินทางกลับสู�กรุงเทพ โดยสายการบินอียิปต7แอร7 (MS) เท่ียวบินท่ี MS961 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
23.50 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ................................  
 
*ท,านใดมีไฟลท7บินภายในประเทศต,อ โปรดแจ?งให?บริษัทฯทราบในวันจองทัวร7 ท้ังนี้เพ่ือประโยชน7ของตัวท,านเอง* 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร�ท�องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ข้ันตอนการตรวจคนเข$าเมืองของแต�ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต$องแจ$งให$ทราบล�วงหน$าโดยมี



 

 

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก�,หัวหน$าทัวร�,คนขับรถของแต�ละประเทศ)เปPนผู$บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับ
สภาพการจราจร,การตรวจคนเข$าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนท่ีไม�ได$มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน�ของผู$เดินทางเปPนสําคัญ...กรุณาอ,านรายการและเง่ือนไขข?อตกลงอย,างละเอียดก,อนทําการจองทัวร7หรือชําระเงิน
จากนั้นจะถือว�าลูกค$ารับทราบตามข$อกําหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน ทางบริษัทจะไม�รับผิดชอบทุกกรณี. 

 
หมายเหตุ : โปรดแจ$งในวันจองทัวร� ชาวต,างชาติ เรียกเก็บเพ่ิม 5,000 บาท/ท,าน (ไม�รวมค�าวีซ�าสําหรับต�างชาติและลูกค$าเปPน
ผู$ดําเนินการยื่นวีซ�าเอง บริษัททัวร�ไม�สามารถแทรกแซงได$) 
 
อัตราค,าบริการรวม 
 ค�าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค�าภาษีสนามบิน และค�าภาษีน้ํามัน  

 ค�ารถโค$ชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท�า (พัก 2-3 ท�าน/ห$อง)  

 ค�าธรรมเนียมเข$าชมสถานท่ีต�างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 ค�าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค�าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท�องเท่ียว วงประกันท�านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม�) 
 

อัตราค,าบริการนี้ไม,รวม 

× ค�าใช$จ�ายส�วนตัวของผู$เดินทาง อาทิ ค�าทําหนังสือเดินทาง ค�าโทรศัพท� ค�าอาหาร เครื่องด่ืม ค�าซักรีด ค�ามินิบาร�ในห$องและค�า
พาหนะต�างๆ ท่ีมิได$ระบุในรายการ 

× ค�าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป]าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว�าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ�เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค�าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได$ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล$ว 

× ค�าทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท�าน/ทริป (ชําระท่ีสนามบิน) 

× ค,าวีซ,าแบบหมู,คณะ 1,500 บาท/ท,าน 

× ค,าทิปหัวหน?าทัวร7แล?วแต,ความพึงพอใจของท,าน  

× ค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย 3 % 
เดินทางข้ึนต่ํา 20 ท,าน หากตํ่ากว�ากําหนด กรุ_ปจะไม�สามารถเดินทางได$ หากผู$เดินทางทุกท�านยินดีท่ีจะชําระค�าบริการเพ่ิมเพ่ือให$
คณะเดินทางได$ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค�ให$ท�านต�อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต�อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ$งให$ท�านทราบล�วงหน$า  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน: 
 ชําระเต็มจํานวน กรณีลูกค$าทําการจองก�อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าทัวร�เต็มจํานวน  

 ชําระก�อนวันเดินทางอย�างน$อย 30 วัน 



 

 

 หากไม�ชําระตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให�ลูกค�าท�านอ่ืนท่ีรออยู� 

 หากชําระไม�ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว�าท�านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม�มีเง่ือนไข 

 เม่ือท�านชําระเงินไม�ว�าจะท้ังหมดหรือบางส�วน ทางบริษัทฯถือว�าท�านได�ยอมรับเง่ือนไขและข�อตกลงต�างๆท่ีได�ระบุไว�ท้ังหมดนี้แล�ว 

 หากชําระเงินในแต�ละส�วนแล(ว โปรดส�งสําเนาการโอนเงิน พร(อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ ………. 

 ส�งรายช่ือสํารองท่ีนั่ง ผู(เดินทางต(องส�งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ือพร(อมยืนยันว�าต(องการเดินทาง
ท�องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ(าง, เบอรโทร // [หากไม�ส�งสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให( ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไม�รับผิดชอบค�าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช(ในการจองตั๋ว
เครื่องบินท้ังส้ิน 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต$องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว�า 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหน$ากระดาษอย�างตํ่า 2 หน$า 
หากไม�ม่ันใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปPนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร�ชําระเงินค�าจองค�าทัวร�แล$ว ไม�สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได$ทุกกรณี  และ
กรณีท่ีกองตรวจคนเข$าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต�างประเทศ ปฏิเสธมิให$เดินทางออก หรือ เข$าประเทศท่ีระบุไว$ ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�คืนค�าทัวร�ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เม่ือท�านออกเดินทางไปกับคณะแล$ว ถ$าท�านงดการใช$บริการ
รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม�เดินทาง พร$อมคณะถือว�าท�านสละสิทธิ์ ไม�อาจเรียกร$องค�าบริการและเงินมัดจาคืน ไม�ว�ากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 
 
เง่ือนไขและข?อกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวร�นี้สําหรับผู$มีวัตถุประสงค�เพ่ือการท�องเท่ียวเท�านั้น 
2. ทัวร�นี้เปPนทัวร�แบบเหมา หากท�านไม�ได$ร�วมเดินทางหรือใช$บริการตามท่ีระบุไว$ในรายการไม�ว�าบางส�วนหรือท้ังหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข$า-ออกเมืองด$วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม�คืนเงินค�าบริการไม�ว�าบางส�วนหรือท้ังหมดให$แก�ท�าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท�องเท่ียวร�วมเดินทางน$อยกว�า 15 ท�าน โดยจะแจ$งให$กับ

นักท�องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล�วงหน$าอย�างน$อย 7 วันก�อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม�มีวีซ�า  และอย�างน$อย 10 วันก�อน
การเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ�า  แต�หากทางนักท�องเท่ียวทุกท�านยินดีท่ีจะชําระค�าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท�องเท่ียวร�วม
เดินทางน$อยกว�าท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือให$คณะเดินทางได$  ทางเรายินดีท่ีจะให$บริการต�อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม�รับผิดชอบค�าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน$าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 
และอ่ืนๆ เพ่ือใช$ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท�องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได$ส�งหน$าหนังสือเดินทางให$กับทางบริษัทพร$อมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให$สอดคล$องกับสถานการณ� ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท�องเท่ียวส�วนใหญ�เปPนสําคัญ 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม�รับผิดชอบใดๆ ต�อความเสียหายหรือค�าใช$จ�ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียวท่ีมิได$เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช�น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปRวย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล�าช$าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปPนต$น 

7. อัตราค�าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาค�าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ ค�าต๋ัวเครื่องบิน ค�าภาษี
เชื้อเพลิง ค�าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก� พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม�มีอํานาจในการให$คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว$นแต�มีเอกสารลงนามโดยผู$มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท�านั้น 

ข?อแนะนําก,อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย� ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต$องมีขนาดบรรจุภัณฑ�ไม�เกิน 100 มิลลิลิตรต�อชิ้น และรวมกันทุก

ชิ้นไม�เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส�ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคป[ดสนิท และสามารถนําออกมาให$เจ$าหน$าท่ีตรวจได$อย�างสะดวก 
ณ จุดเอ็กซ�เรย� อนุญาตให$ถือได$ท�านละ 1 ใบเท�านั้น ถ$าสิ่งของดังกล�าวมีขนาดบรรจุภัณฑ�มากกว�าท่ีกําหนดจะต$องใส�กระเป]าใบ
ใหญ�และฝากเจ$าหน$าท่ีโหลดใต$ท$องเครื่องบินเท�านั้น  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล$ายกับอาวุธ เช�น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ�กีฬาฯ จะต$องใส�กระเป]าใบใหญ�และฝากเจ$าหน$าท่ี
โหลดใต$ท$องเครื่องบินเท�านั้น  

3. เกาะฮ�องกงมีกฎหมายห$ามนําผลิตภัณฑ�ท่ีทํามาจากพืช และเนื้อสัตว�ทุกชนิดเข$าประเทศ เช�น ผัก ผลไม$สด ไข� เนื้อสัตว� ไส$กรอก
ฯ เพ่ือเปPนการปVองกันโรคติดต�อท่ีจะมาจากสิ่งเหล�านี้ หากเจ$าหน$าท่ีตรวจพบ จะต$องเสียค�าปรับในอัตราท่ีสูงมาก  

 


