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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

23-25 สงิหาคม 2562 7,997 5,500 KA 20 

30 สงิหาคม – 01 กนัยายน 2562 7,997 5,500 KA 20 

06-08 กนัยายน 2562 7,997 5,500 KA 20 

13-15 กนัยายน 2562 7,997 5,500 KA 20 

20-22 กนัยายน 2562 7,997 5,500 KA 20 

ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้  3 วนั 2 คนื 
วดัเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลสัเบย ์/ วดัแชกงหมวิ(วดักงัหนั)  

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมเต็มอิม่ ยา่นดงั ถนนนาธาน จมิซาจุย่ 

เดนิทางโดยสายการบนิคาเธย่ด์รากอนแอรไ์ลน ์น ัง่สบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 1,500 บาท,คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
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วนัแรก         สนามบนิเชยีงใหม ่– ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้ 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิเชยีงใหม่ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกตำ่งประเทศ ประต ู7 เคำนเ์ตอร ์17-19  สำยกำร

บนิคำเธ่ยด์รำกอนแอรไ์ลน ์พบเจำ้หนำ้ทีบ่.เพือ่รับเอกสำรและเช็คอนิ 

11.10 น. เดนิทำงสู ่เกำะฮอ่งกง โดยสำยกำรบนิคำเธ่ยด์รำกอนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่KA233 (บรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 

15.00 น. ถงึสนำมบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง หลงัผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง,ศลุกำกรและรับสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้  ออก

ทำงออก B เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู ่เซนิเจิน้ โดยรถไฟ ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง  

ค ำ่               รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – เมอืงจ าลองฮอลแลนด ์– สวนสาธารณะโลตสัฮลิล ์– ชอ้ปป้ิง 3 รา้น – ถนนคนเดนิตงเหมนิ 

– โชวน์ า้พุเตน้ระบ า 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น ำคณะเขำ้ชม เมืองจ ำลองฮอลแลนด ์ที่สรำ้งขึน้มำเพื่อให ้

เหมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่ำนไดช้มดอกไมจ้ ำลอง และ

สถำนที่ตกแต่งใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด์ ใหท้่ำนได ้

ถ่ำยภำพที่มีว ิวสวย ชมดอกทิวลิปจ ำลองประจ ำชำติ

ฮอลแลนด ์จำกนัน้น ำคณะสู่ สวนสำธำรณะโลตัสฮลิล ์ ที่ตัง้

อนุสำวรียข์องท่ำนเติง้เสีย่วผิงที่ทรงมีแนวคดิอยำกจะสรำ้ง

เมืองเซนิเจิน้ใหท้ันสมัยและเป็นเมืองที่มีเศรษฐกจิล ้ำยุคใหท้่ำนไดเ้พลนิเพลนิกับบรรยำกำศแสนสบำยและ

ถ่ำยภำพทีร่ะลกึของท่ำนเติง้เสีย่วผงิ 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

จำกนัน้น ำท่ำนไปผ่อนคลำยควำมเมือ่ยลำ้ดว้ยกำรนวดฝ่ำเทำ้โดยกำรแชเ่ทำ้ดว้ยยำสมุนไพรจนีและซือ้ยำครอบ

จักวำล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยำประจ ำบำ้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุมำกมำย ชว่ยรักษำแผลจำกกำรโดน

ควำมรอ้นเชน่ น ้ำรอ้นลวก หรอื น ้ำมัน ชว่ยลดกำรอกัเสบและเกดิหนองพองแผลที่โดนลวกไดด้ ีหรือจะทำเพื่อ

ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจำกกำรตำกแดดเป็นเวลำนำนและชว่ยแกปั้ญหำสวิ ฝ้ำ จุดดำ่งด ำบนใบหนำ้ใหห้นำ้เนียนใส 

น ำท่ำนสู ่รำ้นผำ้ไหม ชมขัน้ตอนกำรเลีย้งไหมและกำรผลติผำ้ห่มไหมอนัแสนนุ่มน่ำนอนชวนสมัผัส  น ำท่ำนชม

รำ้นหยก มสีนิคำ้มำกมำยเกีย่วกบัหยกใหท้่ำนไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝำก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่วัท่ำนเอง 

น ำท่ำนสู่ ถนนคนเดนิตงเหมนิ (Dongmen) เป็นศูนยร์วมแห่งกำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้มำกมำยภำยในประเทศ ที่น่ี

นับว่ำเป็นสถำนที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมำชอ้ปป้ิงและเป็นทั ้งถนนและตลำดชื่อดังของเซินเจิ้น จะมีสนิคำ้

หลำกหลำยมำกมำยใหทุ้กท่ำนไดเ้ลอืกชม และเลอืกซือ้ไม่วำ่จะเป็น กระเป๋ำหลยุหต์ิ๊งต๊อง ไอแพดจีน ไอโฟน

จนี รวมถงึสนิคำ้เสือ้ผำ้ เครือ่งประดบั อปุกรณไ์อท ีรำ้นอำหำรฟำสตฟ์ดู และแบรนดต์ำ่งๆมำกมำยคะ่ 

ค ำ่             รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   

น ำท่ำนสู ่ชมโชวน์ ้ำพุเตน้ระบ ำ ทีอ่ลงักำรมำก ประกอบดว้ยกำรแสดงชุดต่ำงๆ อำท ิ

เหินหำวสู่สวรรค ์เตน้ระบ ำ น ้ำพุอลังกำรงำนสรำ้งที่ไม่ไดเ้คยเห็นมำก่อน กับ

โปรแกรมใหม่ (ถำ้โชวปิ์ดไม่มกีำรจ่ำยเงนิคนืใดๆทัง้สิน้) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮ่องกง – หาดรพีลสัเบย ์– โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – 

สนามบนิฮอ่งกง – เชยีงใหม ่            

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู ่ฮ่องกง โดยรถไฟ ใชเ้วลำประมำณ 1 ชัว่โมง (ขึน้อยู่กบัสภำพกำรจรำจร) 

น ำท่ำนสู ่หำดรพีลสัเบย ์(REPULSE BAY) หำดทรำยรูปจันทรเ์สีย้วแห่งน้ีสวย

ทสีดุแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตรไ์ปหลำยเรื่องมีรูป

ป้ันของเจำ้แม่กวนอมิ และเจำ้แม่ทินโห่วซึง่ท ำหนำ้ที่ปกป้องคุม้ครอง

ชำวประมง โดดเด่นอยู่ท่ำมกลำงสวนสวยที่ทอดยำวลงสู่ชำยหำด ใหท้่ำน

นมัสกำรขอพรจำก เจำ้แม่กวนอมิ และเทพเจำ้แห่งโชคลำภเพื่อเป็นสริมิงคล 

ขำ้มสะพำนตอ่อำยุซ ึง่เชือ่กนัวำ่ขำ้มหนึ่งครัง้จะมีอำยุเพิม่ขึน้ 3 ปี     น ำท่ำน
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เยีย่มชม โรงงำนจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังำนดไีชนท์ีไ่ดร้ับรำงวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นกำรเสรมิดวง

เรือ่งฮวง 

น ำท่ำนขอพร วัดแชกงหมวิ (วัดกังหันน ำโชค) วัดน้ีตัง้อยู่ที่ต ำบลซ่ำถิน่ ซึง่

ถอืเป็นชำนเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเก่ำแก่ของฮ่องกง สรำ้งขึน้เมื่อ 400 กว่ำ

ปีผ่ำนมำแลว้ในสมัยรำชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลือชำในเรื่องควำมศักดิส์ทิธิใ์นดำ้น

ของโชคลำภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจำ้พ่อแชก้๊ง และดำบไรพ้่ำยเป็น

สิง่ศกัดิส์ทิธป์ระจ ำวัด ต ำนำนเล่ำว่ำในช่วงปลำยของรำชวงศช์งิ แผ่นดนิจีน

เกดิกลยีุคมกีำรกอ่จลำจลแข็งเมืองขึน้ทั่วประเทศ และเหตุกำรณ์น้ีไดก้่อเกดิ

บุรุษชำตนัิกรบทีช่ือ่วำ่ขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปรำบปรำมควำมวุ่นวำยที่

เกดิขึน้แทบทุกสำรทศิ และท่ำนเองก็ไดช้ือ่วำ่เป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่วำ่ไม่เคยแพใ้คร เพรำะไม่ว่ำจะยกทัพไปปรำบ

กบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดำบคูก่ำยของท่ำนก็ไดช้ือ่วำ่เป็นดำบไรพ้่ำยเชน่กนั ดำบไรพ้่ำยของท่ำน

คนจนีถอืวำ่มคีวำมเป็นมงคลในดำ้นของศำสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของกำรต่อสูเ้ป็นอย่ำงสูง ธนำคำรแบงคอ์อฟไช

น่ำของฮอ่งกง ถงึกบัจ ำลองดำบของท่ำนไปก่อสรำ้งตกึส ำนักงำนใหญ่ของธนำคำรที่มีชือ่ว่ำตกึใบมีด ซึง่เป็น

ตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณข์องเกำะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยังเป็นทีม่ำของจีก้งัหันน ำโชคที่มีชือ่เสยีงของ

วงกำรกำรท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่ำทัวรไ์หนที่มำฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่ำเลือกซือ้สนิคำ้มงคลชิน้น้ี เพื่อ

เสรมิสรำ้งบำรม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

จำกนั้นอสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิง ย่ำนจมิซำจุ่ย ถนนนำธำน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวม

สนิคำ้แบรนดเ์นมจำกทั่วทุกมุมโลก เลอืกซือ้สนิคำ้ประเภทต่ำงๆ อย่ำงเต็มอิม่จุ

ใจ จนถงึเวลำนัดหมำย น ำท่ำนสูส่นำมบนิฮอ่งกง 

หมำยเหต ุ คณะควรเดนิทำงไปถงึสนำมบนิเพือ่ท ำกำรเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมำณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทีอ่ำจ

เกดิข ึน้ เชน่ สภำพกำรจรำจรทีค่ับคั่ง,สภำพอำกำศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนำ้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิำรณำและบรหิำรเวลำอยำ่งเหมำะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหำกลกูคำ้ไมส่ำมำรถขึน้เครือ่งกลับตำมวันและ

เวลำเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรำยกำรทัวร.์ 

15.20 น.     ออกเดนิทำงสู ่เชยีงใหม ่โดยสำยกำรบนิคำเธ่ยด์รำกอนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่KA232 (บรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 

17.20 น.     ถงึ สนำมบนิเชยีงใหม่ โดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทับใจ ...............................  
 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รำยกำรทัวร์ท่องเทีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรำยกำรตำมควำมเหมำะสมอันเนื่องจำกสภำวะอำกำศ,

กำรจรำจร,กำรเมอืง,สำยกำรบนิ,ขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณอีืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนำ้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิำรเวลำปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภำพกำรจรำจร

,กำรตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืสำเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้ำจำกทำงบรษัิท โดยทำงบรษัิทจะค ำนึงถงึควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทำงเป็น

ส ำคัญ...กรณุาอา่นรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จำกนัน้จะถอืวำ่ลกูคำ้รับทรำบตำม

ขอ้ก ำหนดของบรษัิทหำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศเนื่องจำกเหตุไฟลท์

บนิตำมรำยกำรถูกยกเลกิหรอืสำเหตอุันเนื่องจำกสภำวะอำกำศ,กำรจรำจร,กำรเมอืงจำกสำยกำรบนิ ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

 

หมายเหตุ : โปรดแจง้ในวนัจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไม่รวมค่ำวซี่ำส ำหรับต่ำงชำตแิละ
ลกูคำ้เป็นผูด้ ำเนนิกำรยืน่วซีำ่เอง บรษัิททัวรไ์ม่สำมำรถแทรกแซงได)้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตำมรำยกำรทีร่ะบ ุรวมถงึคำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมัน  
 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศ  
 โรงแรมทีพั่กตำมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทำ่ (พัก 2-3 ทำ่น/หอ้ง)  
 คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ 
 คำ่อำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ  
 คำ่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนำ้ทัวรอ์ ำนวยควำมสะดวก ตลอดกำรเดนิทำง 
 คำ่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว วงประกันทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทำง อำท ิคำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซักรดี ค่ำมนิิบำร์ในหอ้งและค่ำพำหนะ
ตำ่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรำยกำร 

× คำ่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋ำสัมภำระทีม่นี ้ำหนักเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนินัน้ๆก ำหนดหรอืสัมภำระใหญ่เกนิขนำดมำตรฐำน 
× คำ่ภำษีน ้ำมัน ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,500 บาท/ทา่น 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
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× ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หำกต ำ่กวำ่ก ำหนด กรุ๊ปจะไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้หำกผูเ้ดนิทำงทกุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่เพื่อใหค้ณะ
เดนิทำงได ้ทำงเรำยนิดทีีจ่ะประสำนงำนในกำรเดนิทำงตำมประสงคใ์หท้ำ่นตอ่ไป ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำงและเลือ่น
กำรเดนิทำงไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทำงบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช ำระเต็มจ ำนวน กรณีลกูคำ้ท ำกำรจองกอ่นวันเดนิทำงภำยใน 30 วัน ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน  

 ช ำระกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วัน 

 หำกไมช่ ำระตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตัดทีน่ั่งใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทำ่นช ำระเงนิไมว่ำ่จะทัง้หมดหรอืบำงสว่น ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีำยคุงเหลอื ณ วันเดนิทำงมำกกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้ หำกไม่
ม่ันใจโปรดสอบถำม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง  เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใช ้

บรกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบรกิำรและเงินมัดจำคนื ไม่ว่ำกรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกทำ่นไมไ่ดร่้วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไมว่ำ่บำงสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธกำร

เขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 
3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่ำ  และอย่ำงนอ้ย 10 วันก่อนกำรเดนิทำงส ำหรับ
ประเทศทีม่วีซี่ำ  แต่หำกทำงนักท่องเทีย่วทุกท่ำนยนิดทีีจ่ะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกว่ำทีท่ำง
บรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทำง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิทำงใหก้ับทำงบรษัิทพรอ้มกำรช ำระเงนิ
มัดจ ำ 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ และ
เวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคัญ 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของ
ทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเสยีหำยของสัมภำระ 
ควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตรำคำ่บรกิำรนี้ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำร
ปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ค่ำตั๋วเครื่องบนิ ค่ำภำษีเชือ้เพลงิ ค่ำ
ประกันภัยสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจ
ของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจไดอ้ย่ำงสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อืไดท้ำ่นละ 1 ใบเทำ่นัน้ ถำ้ส ิง่ของดังกล่ำวมขีนำดบรรจุภัณฑม์ำกกว่ำทีก่ ำหนดจะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และ
ฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลำ้ยกับอำวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีำฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

3. เกำะฮอ่งกงมกีฎหมำยหำ้มน ำผลติภัณฑท์ีท่ ำมำจำกพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขำ้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นกำรป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมำจำกสิง่เหลำ่นี้ หำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคำ่ปรับในอัตรำทีส่งูมำก  


