
 

ทวัรฮ์อ่งกง เซนิเจ ิ�น 3 วนั 2 คนื 
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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี)ยว 

เด็กอาย ุ
0-18ปี 

สายการ
บนิ จาํนวน 

1-3 กรกฎาคม 62 6,996 3,500 +4,500 WE 20 

5-7 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

6-8 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

12-14 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

14-16 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

15-17 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

16-18 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

20-22 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

21-23 กรกฎาคม 62 6,996 3,500 +4,500 WE 20 



 

26-28 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

27-29 กรกฎาคม 62 8,998 3,500 +4,500 WE 20 

28-30 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

2-4 สงิหาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

3-5 สงิหาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

9-11 สงิหาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

10-12 สงิหาคม 62 8,998 3,500 +4,500 WE 20 

16-18 สงิหาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

17-19 สงิหาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 
 
 

HONG KONG  SHENZHEN  3 DAYS 
ไหวพ้ระวดัดงัของฮอ่งกง ... วดัแชกงหมวิ , วดักวนอ ู... เซนิเจ ิ�น 

ชอ้ปปิ� งแบรนดเ์นมจใุจบนถนนยอดฮติ “ถนนนาธาน”  

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์น ั)งสบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครื)อง 

ไฟลทข์าไป   WE630  BKK-HKG   09.10 12.55 / ไฟลทข์ากลับ   WE631  HKG-BKK   14.10 15.50 
 

    
ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนื)องจากเป็นราคาพเิศษ/ ราคานี�ไมร่วมคา่วซีา่แบบหมูค่ณะ1,500 บาท,คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  

 
 
 

วนัแรก         สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – ชอ้ปปิ� งถนนนาธาน – เมอืงเซนิเจ ิ�น  

06.30 น. ค ณ ะพ รอ้ ม กั น  ณ  ส น าม บิน สุ ว รรณ ภู มิ  ชั .น  4  อ าค ารผู ้โด ยส ารข าอ อ ก  ป ระตู  3 เค าน์ เต อ ร ์
E   สายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์(WE) โดยมเีจา้หนา้ที;คอยอํานวยความสะดวก   

09.10 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เที;ยวบนิที; WE630 (บรกิารอาหารบนเครื;อง) 
12.55 น. ถงึสนามบนิ เช็กลัปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

ออกทางออก B เพื;อพบไกดท์อ้งถิ;น   
นําท่าน อสิระชอ้ปปิ.งตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปปิ.งสนิคา้อันมชีื;อเสยีงที; 
ย่านจมิซาจุ่ย ซึ;งถอืไดว้่าเป็น แหล่งชอ้ปปิ.งชั .นนําของฮ่องกงและของโลก กับ
สินคา้หลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, 
Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 
เป็นตน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ.งอยา่งจใุจตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  
นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เซนิเจิ.น โดยรถไฟ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั;วโมง (ขึ.นอยูก่บัสภาพการจราจร)   

คํ;า              � รับประทานอาหารคํ;า ณ ภัตตาคาร  
 นําคณะเขา้สูท่ ี)พกั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที)สอง เซนิเจ ิ�น – วดักวนอู – เมอืงจําลองฮอลแลนด ์– ชอ้ปปิ� ง 3 รา้น – ถนนคนเดนิตงเหมนิ – โชวนํ์ �าพุ
เตน้ระบํา 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

★  นําท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple วัดศักดิhส ิทธิhที;ชาวจีนนิยมขอพรในเรื;องหนา้ที;การ

งาน สักการะขอพรองคเ์ทพเจา้กวนอ ูเทพสัญลักษณ์แห่งความซื;อสัตย ์ความจงรักภักดแีละความกลา้หาญ 
เชญิทา่นขอพรกราบไหวเ้พื;อเป็นสริมิงคลแกต่ัวเองและครอบครัวตามอธัยาศัย 
นําคณะเขา้ชม เมืองจําลองฮอลแลนด์ ที;สรา้งขึ.นมาเพื;อใหเ้หมือนประเทศ
ฮอลแลนด ์ใหท้่านไดช้มดอกไมจํ้าลอง และสถานที;ตกแต่งใหเ้หมอืนประเทศ
ฮอลแลนด์ ใหท้่านไดถ้่ายภาพที;มีววิสวย ชมดอกทิวลิปจําลองประจําชาติ
ฮอลแลนด ์ 

เที;ยง  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านไปผ่อนคลายความเมื;อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยา
สมุนไพรจีนและซื.อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท ้100% ยาประจําบา้นที;มีชื;อเสียงและมีสรรพคุณ
มากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ นํ.ารอ้นลวก หรอื นํ.ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนอง
พองแผลที;โดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพื;อป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ 
ฝ้า จุดด่างดําบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส นําท่านสู ่รา้นยางพารา  ใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื.อผลติภัณฑ ์ นํา
ทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกี;ยวกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชื.อเป็นของฝาก หรอืเป็นของที;ระลกึแดต่ัวทา่น
เอง 
นําท่านสู่ ถนนคนเดนิตงเหมนิ (Dongmen) เป็นศูนยร์วมแห่งการชอ้ปปิ.งสนิคา้มากมายภายในประเทศ ที;นี;
นับว่าเป็นสถานที;ที;นักท่องเที;ยวนิยมมาชอ้ปปิ. งและเป็นทั .งถนนและตลาดชื;อดังของเซนิเจิ.น จะมีสนิคา้
หลากหลายมากมายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชม และเลอืกซื.อไมว่า่จะเป็น กระเป๋าหลยุหต์ิrงตอ๊ง ไอแพดจนี ไอโฟน
จนี รวมถงึสนิคา้เสื.อผา้ เครื;องประดับ อปุกรณ์ไอท ีรา้นอาหารฟาสตฟ์ดู และแบรนดต์า่งๆมากมายคะ่ 

คํ;า            � รับประทานอาหารคํ;า ณ ภัตตาคาร   
นําทา่นสู ่ชมโชวนํ์.าพุเตน้ระบํา ที;อลังการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชดุตา่งๆ อาท ิ
เหินหาวสู่สวรรค์ เตน้ระบํา นํ. าพุอลังการงานสรา้งที;ไม่ไดเ้คยเห็นมาก่อน กับ
โปรแกรมใหม ่(ถา้โชวปิ์ดไมม่กีารจา่ยเงนิคนืใดๆทั .งสิ.น) 

 นําคณะเขา้สูท่ ี)พกั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที)สาม เซนิเจ ิ�น – ฮอ่งกง – โรงงานจวิเวอรร์ ี) – วดัแชกงหมวิ – สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ แวะ
เยี;ยมชม โรงงานจวิเวอรร์ี; ที;ข ึ.นชื;อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที;ไดรั้บรางวัล
อนัดับเยี;ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื;องฮวงจุย้ 

 ★ นําท่านขอพร วัดแชกง หมวิ หรอื วัดกังหันนําโชค วัดนี.ตั .งอยู่ที;ตําบลซา่ถิ;น 
ซึ;งถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึ.นเมื;อ 400 กวา่
ปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึ.นชื;อลอืชาในเรื;องความศักดิhสทิธิhในดา้นของ
โชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปั.นเจา้พ่อแชก้ง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นสิ;งศักดิh
สทิธป์ระจําวัด ตํานานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึ.นทั;ว
ประเทศ และเหตกุารณ์นี.ไดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบที;ชื;อวา่ขนุพล แช ้กง๊ ที;ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วาย
ที;เกดิขึ.นแทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ื;อว่าเป็นนักรบที;ไดช้ื;อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไป
ปราบกบฏที;ไหนก็จะไดรั้บชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื;อวา่เป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่าย
ของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงค์
ออฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกับจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสํานักงานใหญ่ของธนาคารที;มชีื;อวา่ตกึใบมดี 
ซึ;งเป็นตกึที;ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที;มาของจี.กังหันนําโชคที;มี
ชื;อเสยีงของวงการการทอ่งเที;ยวฮอ่งกงที;ไมว่า่ทัวรไ์หนที;มาฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซื.อสนิคา้มงคลชิ.น
นี. เพื;อเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ จากนั.นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื;อทําการเชค็อนิกอ่นขึ.นเครื;องประมาณ 2-3 ชม.เพื;อหลกีเลี;ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิที;อาจ
เกดิขึ.น เชน่ สภาพการจราจรที;คับคั;ง,สภาพอากาศและอื;นๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถ)เป็นผู ้
พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิhคนืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึ.นเครื;องกลับตามวัน
และเวลาเที;ยวบนิที;ระบใุนรายการทัวร.์  



 

14.10 น.     ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เที;ยวบนิที; WE631 (บรกิารอาหารบนเครื;อง) 
15.50 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................  
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิh : รายการทัวรท์่องเที;ยวสามารถเปลี;ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื;องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขั .นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอื;นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี;ยนตามความเหมาะสม ทั .งนี.ข ึ.นอยูก่บัสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอื;นที;ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงื)อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั.นจะถอืว่า
ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ.น และขอสงวนสทิธิhไม่รับผดิชอบกรณีมตีัwวเครื;องบนิภายในประเทศ
เนื;องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื;องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบทกุกรณี. 

 

 

ทางบรษัิทเริ;มตน้และจบการบรกิารที;สนามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะสํารองตัwวเครื;องบนิหรอืพาหนะอยา่ง
ใดอยา่งหนึ;งที;ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี.เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยที;นอกเหนอืจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษัิท ฉะนั.นทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นที;จะสํารองพาหนะ 

 

ต ั]วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี)น ั)ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที)น ั)งโดยระบบสายการบนิ 
การจัดที;นั;งบนเครื;องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทําการ REQUEST ใหไ้ดเ้ทา่นั.น งดการคนืบตัรโดยสารและการยกเลกิการเดนิทาง 
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ท ั�งในและตา่งประเทศตามในรายการทวัรข์า้งตน้ 
จากเจา้หนา้ที)แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที)ตรวจคนเขา้เมอืงในประเทศ,ตา่งประเทศ  

ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที)เกดิขึ�นทกุกรณี ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที)
ประเทศน ั�นๆ ผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที)ยวบนิถดัไปที)มที ี)น ั)งวา่งหรอืตามวนัเกดิทางของต ั]วเครื)องบนิท ั�งนี�แลว้แต่

ทางเจา้หนา้ที)ตรวจคนและสายการบนิ ทางผุจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิ)ม 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรับตา่งชาตแิละ
ลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยื;นวซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัwวเครื;องบนิไป-กลบัตามรายการที;ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ.ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที;พักตามที;ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที;ตา่งๆ ตามรายการที;ระบ ุ 
� คา่อาหาร ตามรายการที;ระบ ุ  
� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ;น และหวัหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
� คา่เบี.ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที;ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื;อนไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื;องดื;ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ที;มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที;กระเป๋าสมัภาระที;มนํี.าหนักเกนิกวา่ที;สายการบนินั.นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ.ามัน ที;สายการบนิเรยีกเก็บเพิ;ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัwวเครื;องบนิไปแลว้ 
× คา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,500 บาท/ทา่น 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ชําระที)สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิ;ม 7 % และภาษีหกั ณ ที;จา่ย 3 % 
เดนิทางขึ�นตํ)า 20 ทา่น หากตํ;ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี;จะชําระคา่บรกิารเพิ;มเพื;อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี;จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhในการงดออกเดนิทางและ
เลื;อนการเดนิทางไปในวนัอื;นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ื)อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
� ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
� ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 



 

• หากไมช่ําระตามที;กําหนด ขออนุญาตตดัที;นั;งใหล้กูคา้ทา่นอื;นที;รออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื;อนไข 
• เมื;อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั .งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื;อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที;ไดร้ะบไุวท้ั .งหมดนี.แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื)อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชื)อสํารองที)น ั)ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื)อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเที)ยวทรปิใด, วนัที)ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิnไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื)อ-นามสกุล และอื)นๆ เพื)อใชใ้นการจองต ั]ว
เครื)องบนิท ั�งส ิ�น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ.นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ;า 2 หนา้ หากไม่
มั;นใจโปรดสอบถาม 
เง ื)อนไขยกเลกิการจอง  เนื;องจากเป็นราคาตัwวเครื;องบนิโปรโมชั;น	เมื;อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้	ไมส่ามารถยกเลกิ	เลื;อน	ขอ
คนืเงนิไดท้กุกรณี		และกรณีที;กองตรวจคนเขา้เมอืงทั .งกรงุเทพฯ	และในตา่งประเทศ	ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก	หรอื	เขา้ประเทศที;ระบไุว	้ใน
รายการเดนิทาง	บรษัิทฯ	ขอสงวนสทิธิhที;จะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ	ทั .งสิ.น		รวมถงึ	เมื;อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้	ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ;ง	หรอืไม่เดนิทาง	พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิh	ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื	ไม่วา่กรณีใดๆ	
ทั .งสิ.น 
เง ื)อนไขและขอ้กําหนดอื)นๆ 
1. ทัวรน์ี.สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื;อการทอ่งเที;ยวเทา่นั.น 
2. ทัวรน์ี.เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที;ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั .งหมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั .งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที;มีนักท่องเที;ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที;ยวหรอืเอเจนซี;ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที;ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที;มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที;ยวทุกท่านยนิดทีี;จะชําระค่าบรกิารเพิ;มจากการที;มนัีกท่องเที;ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที;ทางบรษัิทกําหนดเพื;อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี;จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื;อ นามสกุล คํานําหนา้ชื;อ เลขที;หนังสอืเดนิทาง 
และอื;นๆ เพื;อใชใ้นการจองตัwวเครื;องบนิ ในกรณีที;นักทอ่งเที;ยวหรอืเอเจนซี;มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhในการเปลี;ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื;อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที;เดนิทางจรงิของประเทศที;เดนิทาง ทั .งนี. บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที;ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที;เพิ;มขึ.นของนักท่องเที;ยวที;มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี;ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื;น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี.คํานวณจากอตัราแลกเปลี;ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที;ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั.น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ;มขึ.น ในกรณีที;มกีารเปลี;ยนแปลงอัตราแลกเปลี;ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัwวเครื;องบนิ ค่าภาษีเชื.อเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี;ยนแปลงเที;ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั.น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที;จะนําตดิตัวขึ.นเครื;องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ.น และรวมกันทุกชิ.นไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ;งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที;ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั.น ถา้สิ;งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที;กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที;โหลดใตท้อ้งเครื;องบนิเทา่นั.น  

2. สิ;งของที;มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที;โหลด
ใตท้อ้งเครื;องบนิเทา่นั.น  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี;ทํามาจากพชื และเนื.อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื.อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพื;อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที;จะมาจากสิ;งเหลา่นี. หากเจา้หนา้ที;ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที;สงูมาก  

 

	


