
 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – เซนิเจ ิ�น – ถนนคนเดนิตงเหมนิ 
 
11.00 น.    พรอ้มกันที�สนามบนิสุวรรณภูม ิช ั�น 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ Q สายการบนิ Egypt Air  พบเจา้หนา้ที�ทําการเช็คอนิ

ตั�ว 
14.25 น.     บนิลดัฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเที�ยวบนิ MS960 บรกิารอาหารและเครื<องดื<มบนเครื<อง  
18.00 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 

จากนั+นเดนิทางสู ่เซนิเจ ิ�น โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง) เซนิเจิ+น เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี 
เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนื+อที� 2,020 ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิ+นไดรั้บการ
วางระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิัศนแ์ละสภาพแวดลอ้มที�เป็นระเบยีบสวยงาม 

คํ<า  บรกิารอาหารคํ<า ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนั+นนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิตงเหมนิ Dongmen ที�คนสว่นใหญน่ยิมมาชอ้อปปิ+งเป็นอนัดบัสองรองจากหา้ง 
เป็นทั +งถนนและตลาดชื�อดังของเซนิเจิ+น ศนูยร์วมแห่งการชอ้ปปิ+งสนิคา้มากมายภายในประเทศ สามารถเลอืกซื+อของ
ไดห้ลากหลายมากมา รวมถงึสนิคา้เสื+อผา้ เครื�องประดบั อปุกรณ์ไอทรีา้นอาหาระแบรนดต์า่งๆ มากมาย 
นําทา่นเขา้สูท่ ี<พกั HONG LI LAI HOTEL ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที<สอง เซนิเจ ิ�น – หลอหวู ่– จําลองเมอืงฮอลแลนด ์– MANGROVE GROOVE เป็นโชวนํ์�าแบบ 3D 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)   

จากนั+นนําท่านชอ้ปปิ+ งที� หลอหวู่ พบกับสนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจิ+น ซึ�งคนไทยรูจั้ก ในนามมาบุญครอง
เมอืงไทย มสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู ่เชน่ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสื+อผา้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื+อเป็นของฝากสําหรับ
คนที�ทา่นรัก และตวัทา่นเอง และใหท้า่นไดรั้บเลอืกชม รา้นหยก, รา้นยา, รา้นผา้ไหม สนิคา้โอท็อปของเมอืงจนี 

เที<ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
จากนั+นนําทา่นเดนิทางสู ่จําลองเมอืงฮอลแลนด ์Shenzhen Dutch Flower Town นําทา่นชมเมอืงจําลองที�สรา้ง
ขึ+นมาเพื�อใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดช้มดอกไมจํ้าลอง และสถานที�ตกแตง่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์
ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพที�มวีวิสวย ชมดอกทวิลปิจําลองประจําชาตฮิอลแลนด ์

 
 

คํ<า  บรกิารอาหารคํ<า ณ ภตัตาคาร (4)  เมนูพเิศษ!! เป๋าฮื�อ+ไวนแ์ดง 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นําท่านชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวนํ์�าแบบ 3D ที�ใชทุ้นสรา้งกว่า200 ลา้นหยวน จัดแสดงที� OCT 
BAY WATER SHOW THEATRE ซึ�งเป็นโรงละครทางนํ+าขนาดใหญ่ที�สามารถจุได ้2595 คน เป็นโชว์ที�เกี�ยวกับ
เด็กหญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษที�ออกตามหาเครื�องบรรเลงเพลงที�มชี ื�อวา่ "ปีกแห่งความรัก" เพื�อเอามาชว่ยนกที�ถกูทําลาย
จากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง การแสดงใชอ้ปุกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร ์ไฟ เครื�องเปลง่แสง มา่นนํ+า ระเบดินํ+า ฯลฯ กวา่ 
600 ชนดิ เป็นโชวนํ์+าที�ใหญแ่ละทนัสมัยที�สดุในโลก 
นําทา่นเขา้สูท่ ี<พกั HONG LI LAI HOTEL ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที<สาม          เซนิเจ ิ�น – ฮอ่งกง – วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – ชอ้ปปิ� งนาธาน – กรุงเทพฯ 
 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)   

นําท่านเดนิทางสู ่ฮ่องกง โดยรถโคช้ (ประมาณ 1 ชั�วโมง) ท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร 
สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดต้ั +งจติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแชกง จากนั+นใหท้า่นหมนุกงัหันทองแดงจะมกีังหัน 
4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชื�อกันวา่หากหมุนครบ 3 รอบ
และตกีลอง 3 ครั+ง จะชว่ยปัดเป่าสิ�งชั�วรา้ยออกไป และนําพาสิ�งดีๆ เขา้มา 
 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอกีชื�อหนึ�งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึ�งวัดที�มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน สรา้งมา
ตั +งแต ่300 ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการที�จะมาปลน้ชาวบา้น เมื�อนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ได ้
บอกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ี�หนา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดทํ้าการปลน้ 

ชาวบา้นจงึมคีวามเชื�อว่ากังหันลมนั+นชว่ยขจัดสิ�งชั�วรา้ยที�กําลังจะเขา้มา และนําพาสิ�งดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกง
แหง่นี+ช ึ+น เพื�อระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นที�สกัการะบชูาเพื�อไมใ่หม้สี ิ�งไมไ่ดเ้กดิขึ+น 
 
 
 
นําท่านเยี�ยมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี< ที�ข ึ+นชื�อของฮ่องกงพบกับงานดี
ไชนท์ี�ไดรั้บรางวัลอนัดับเยี�ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื�องฮวงจุย้ โดย
การย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครื�องประดับ ไม่วา่จะเป็น 
จี+  แหวน  กําไล เพื�อใหเ้ป็นเครื�องประดบัตดิตวั และเสรมิดวงชะตา 
นําท่านชม รา้นหยก มีสนิคา้มากมายเกี�ยวกับหยก อาท ิกําไลหยก  
หรือสัตวนํ์าโชคอย่างปี� เซี�ยะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชื+อเป็นของฝาก 
หรอืเป็นของที�ระลกึ หรอืนําโชคแดต่วัทา่นเอง 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวัดนี+วา่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายุกวา่รอ้ยปี โดยชาว
ฮอ่งกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนี+เพื�อขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซึ�งวัดแห่งนี+เป็นที�ประดษิฐานของเทพเจา้จนี
หลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัตา้เซยีน 
 

 
 
 

วธิกีารอธษิฐานขอคู่ ขั +นแรกก็ทํานิ+วตามแบบใน
รูปเลยเอานิ+วโป้งกดปลายนิ+วนาง แลว้เอานิ+วกอ้ย
สอดเขา้ไปในรูของนิ+วนางทั +ง 2 ขา้ง ค่อยๆ ทํา 

ใจเย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดจูากภาพไม่ตอ้งตกใจว่า
จะทําไดม้ั +ย เพราะบริเวณดา้นขา้งจะรูปสาธิตวิธีการ
อธษิฐานโดยละเอยีดอกีครั+ง 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) พเิศษ!! 

บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง 
 
   นําทา่น ชอ้ปปิ� งสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ั�นอสิระให้

ทา่นเต็มอิ<มกบัการชอ้ปปิ� งยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ั�งตน้กนัที<สถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของท ั�งเครื<องหนงั, เครื<อง
กฬีา, เครื<องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบที�เป็นของพื+นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอัน
ซั บซ อ้น ม ากม ายมี  SHOPPING COMPLEX ข น าด ใ ห ญ่ชื�อ  OCEAN TERMINAL ซึ� ง ป ร ะกอบไ ป ด ้ว ย
หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู่ และมทีางเชื�อมตดิตอ่กันสามารถเดนิทะลถุงึกันได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้า่นได้
เลือ กซื�อ  ไม่ว่าจะ เ ป็ น   COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, 
BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 
20.50 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเที<ยวบนิที< MS961 (กรุณาเช็คเที<ยวบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นทําการจอง) 
22.40 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากทา่นที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั+งกอ่นทําการ 
ออกตั�วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที<ใชบ้รกิาร *** คณะยนืยันการเดนิทางที� 9 ทา่นมหีัวหนา้ทัวร ์



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

ราคาจอยแลนด ์
ไมใ่ชต้ ัtว 

พกัเดี<ยวเพิ<ม 

15 – 17 สงิหาคม 2562 9,999 9,999 5,999 3,500 

29 – 31 สงิหาคม 2562 8,999 9,999 5,999 3,500 

05 – 07 กนัยายน 2562 9,999 9,999 5,999 3,500 

19 – 21 กนัยายน 2562 8,999 9,999 5,999 3,500 

10 – 12 ตลุาคม 2562 9,999 9,999 5,999 3,500 

17 – 19 ตลุาคม 2562 8,999 9,999 5,999 3,500 

24 – 26 ตลุาคม 2562 9,999 9,999 5,999 3,500 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิ<น*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี  และฮ่องกงร่วมกบัการทอ่งเที<ยวแหง่เมอืงเพื<อโปรโมทสนิคา้พื�นเมอืง ในนามของ
รา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และจวิเวอรร์ ี< ซึ<งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี
ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี�แจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื�อ
หรอืไมซ่ื�อข ึ�นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั�งส ิ�น และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที<เกดิข ึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / 
รา้น 

• โรงแรมที�พักที�อาจะมกีารสลับปรับเปลี�ยนขึ+นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
• หมายเหต ุที�ฮอ่งกงมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซื+อไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซื+อ โดยไมม่กีารบงัคบัลกุทวัรท์ั +งสิ+น แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
� คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ+าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น � คา่เขา้ชมสถานที�ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื+อที�ระบใุนรายการ � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
� คา่วซีา่กรุ๊ป (วซีา่หนา้ดา่น 144) เขา้ประเทศจนี 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
� ค่าธรรมเนียมวซี่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวซี่าหนา้ด่าน (วซี่ากรุ๊ป) ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสีย
คา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิ�ม ทา่นละ 2,500 บาท**   
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
� คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
� คา่ทําวซีาเดี�ยวตามโปรแกรม (เขา้ออกเมอืงจนี 1 ครั+ง เป็นเงนิจํานวน 2200 บาท/ทา่น) 
 
เง ื<อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสาํรองที�นั�ง  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั +งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์+นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี+ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั+นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื<อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูม้ ีช ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี+ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั +งหมด 
ทั +งนี+ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว 
เชน่ การสาํรองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื+อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั +งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี+ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั+นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิnในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื<อนไขและขอ้กําหนดอื<นๆ 

1. ทวัรน์ี+สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั+น 
2. ทัวร์นี+เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั +งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั +งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิnในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเที�ยวทุกทา่นยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิnไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิnในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั +งนี+ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิnไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ+นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี+คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั+น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิn
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ+น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ ค่าภาษี
เชื+อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั+น  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ+นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ+น และรวมกันทุก

ชิ+นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นั+นถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั+น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั+น  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพืช และเนื+อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื+อสัตว ์ไส ้
กรอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี+ หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


