
 

 

 
Period ADL เพิ่ม0-18ปี SGL Size Flight 

14 - 16 มกราคม 2562 4,774 5,500 5,500 20 ET 
16 - 18 มกราคม 2562 4,774 5,500 5,500 20 ET 
21 - 23 มกราคม 2562 4,774 5,500 5,500 20 ET 

23 - 25 มกราคม 2562 4,774 5,500 5,500 20 ET 
28 - 30 มกราคม 2562 4,774 5,500 5,500 20 ET 

30ม.ค - 01ก.พ.2562 4,774 5,500 5,500 20 ET 
04 - 06 กุมภาพันธ์ 2562 4,774 5,500 5,500 20 ET 
06 - 08 กุมภาพันธ์ 2562 5,775 5,500 5,500 20 ET 
11 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 4,774 5,500 5,500 20 ET 
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 4,774 5,500 5,500 20 ET 

18 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 5,775 5,500 5,500 20 ET 
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 4,774 5,500 5,500 20 ET 



 

 

25 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 4,774 5,500 5,500 20 ET 
27 - 29 กุมภาพันธ์ 2562 4,774 5,500 5,500 20 ET 

 
 

ฮ่องกง  เซินเจิ้น  3 วัน 2 คืน 

วัดเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) 

ช้อปปิ้งแบรนด์เนมเต็มอ่ิม ย่านดัง ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย 

เดินทางโดยสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์..นั่งสบายๆ+บริการอาหารบนเครื่อง 

ปล.ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/
ท่าน/ทริป 

 
ไฟลท์ขาไป    ET608  BKK-HKG   14.15-18.20น. / ไฟลท์ขากลับ ET609 HKG-BKK    21.50-23.30 

 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น  

 

11.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันท่ี 4 ประตูทางเข้าท่ี 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอธิโอเปียนแอร์ไลน์ (ET) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก   

14.15 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี ET608 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

18.20 น. ถึงสนามบิน เช็กลัปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  ออก

ทางออก B เพื่อพบไกด์ท้องถิ่น   

น าท่านเดินทางเข้าสู่ เซินเจ้ิน โดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร)   

ค่ า              รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก SHAN SHUI  HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 



 

 

 

วันที่สอง เซินเจิ้น – เมืองจ าลองฮอลแลนด์ – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน – ถนนคนเดินตงเหมิน – โชว์น้ าพุ

เต้นระบ า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าคณะเข้าชม เมืองจ าลองฮอลแลนด์ ท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อให้

เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จ าลอง และ

สถานท่ีตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้

ถ่ายภาพท่ีมีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจ าลองประจ าชาติ

ฮอลแลนด์ จากนั้นน าคณะสู่ สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์  ท่ีต้ังอนุสาวรีย์ของท่านเต้ิงเส่ียวผิงท่ีทรงมีแนวคิดอยากจะสร้าง

เมืองเซินเจ้ินให้ทันสมัยและเป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจล้ ายุคให้ท่านได้เพลินเพลินกับบรรยากาศแสนสบายและถ่ายภาพท่ี

ระลึกของท่านเต้ิงเส่ียวผิง 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล 

“บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น 

น้ าร้อนลวก หรือ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจาก

การตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส น าท่านสู่ ร้านผ้าไหม ชม

ขั้นตอนการเล้ียงไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส  น าท่านชมร้านหยก มีสินค้ามากมาย

เกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแด่ตัวท่านเอง 

น าท่านสู่ ถนนคนเดินตงเหมิน (Dongmen) เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปป้ิงสินค้ามากมายภายในประเทศ ท่ีนี่นับว่าเป็น

สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาช้อปป้ิงและเป็นท้ังถนนและตลาดช่ือดังของเซินเจ้ิน จะมีสินค้าหลากหลายมากมายให้ทุก

ท่านได้เลือกชม และเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าหลุยห์ต๊ิงต๊อง ไอแพดจีน ไอโฟนจีน รวมถึงสินค้าเส้ือผ้า 

เครื่องประดับ อุปกรณ์ไอที ร้านอาหารฟาสต์ฟูด และแบรนด์ต่างๆมากมายค่ะ 

ค่ า             รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่งเสริฟพร้อมไวน์แดง) 

น าท่านสู่ ชมโชว์น้ าพุเต้นระบ า ท่ีอลังการมาก ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เหิน

หาวสู่สวรรค์ เต้นระบ า น้ าพุอลังการงานสร้างท่ีไมไ่ด้เคยเห็นมาก่อน กับโปรแกรมใหม่ 

(ถ้าโชว์ปิดไม่มีการจ่ายเงินคืนใดๆท้ังส้ิน) 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก SHAN SHUI  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 



 

 

วันที่สาม เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วิคตอเรียพ้อยท์ – หาดรีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอร์ร่ี – วัดแชกงหมิว – กรุงเทพฯ             

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางเข้าสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร) 

น าท่านเท่ียวเกาะฮ่องกง ชมวิว (VICTORIA POINT) หนึ่งในแหล่ง

ท่องเท่ียวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวท่ีคุณจะต้องท่ึงกับความสวยงาม อ่าว

วิคตอเรียท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าท่ีพุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนว

เขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

น าท่านสู่ หาดรีพลัสเบย ์(REPULSE BAY) หาดทรายรูปจันทร์เส้ียวแห่งนี้

สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปป้ันของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทิน

โห่วซึ่งท าหน้าท่ีปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอ

พรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเช่ือกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุ

เพิ่มขึ้น 3 ปี  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเย่ียมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่ีขึ้นช่ือของฮ่องกงพบกับงาน

ดีไชน์ท่ีได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวง 

น าท่านขอพร วัดแชกงหมิว (วัดกังหันน าโชค) วัดนี้ต้ังอยู่ท่ีต าบล

ซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง 

สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นช่ือลือ

ชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง 

โดยมีรูปป้ันเจ้าพ่อแช้ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ประจ า

วัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และ

เหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบท่ีช่ือว่าขุนพล แช้ ก๊ง ท่ีได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดขึ้นแทบทุก

สารทิศ และท่านเองก็ได้ช่ือว่าเป็นนักรบท่ีได้ช่ือว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะได้รับชัย

ชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ช่ือว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลใน

ด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของ

ฮ่องกง ถึงกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกส านักงานใหญ่ของธนาคารท่ีมีช่ือว่า

ตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกท่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยัง

เป็นท่ีมาของจ้ีกังหันน าโชคท่ีมีช่ือเสียงของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกงท่ีไม่ว่าทัวรไ์หนท่ีมาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่า

เลือกซื้อสินค้ามงคลช้ินนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิต  



 

 

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปป้ิง ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากท่ัวทุกมุมโลก เลือก

ซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ จนถึงเวลานัดหมาย น าท่านสู่สนามบินฮ่องกง 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์ฉุกเฉินท่ี

อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรท่ีคับค่ัง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)

เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถข้ึนเครื่องกลับ

ตามวันและเวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทัวร์. 

21.50 น.    ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี ET609 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

23.30 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ................................  

 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง* 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นท่ีไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและ

ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน

จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 
หมายเหตุ : โปรดแจ้งในวันจองทัวร์ ชาวต่างชาติ เรียกเก็บเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าส าหรับต่างชาติและลูกค้าเป็น

ผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์ไม่สามารถแทรกแซงได้) 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 



 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

× (ช าระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น) 

× ค่าวีซ่าแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่าน 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  

× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
เดินทางขึ้นต่ า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ช าระก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

• ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ใช้ในการจองต๋ัว

เคร่ืองบินทั้งสิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า 
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 



 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และ
กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ
รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ท้ังส้ิน 
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วม
เดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวที่มิได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษี
เช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

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

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุก

ช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก 
ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  



 

 

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ี
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก
ฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราท่ีสูงมาก  

 
 

 


