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Period ADL SGL 0-18 ปี Size Airlines Available 

09 - 11 มกราคม 2563 3,993 +3,500 +3,500 20 MS 20 

06 - 08 กมุภาพนัธ ์2563   (วนัมาฆบชูา) 4,994 +3,500 +3,500 20 MS 20 

13 - 15 กมุภาพนัธ ์2563 3,993 +3,500 +3,500 20 MS 20 

27 - 29 กมุภาพนัธ ์2563 3,993 +3,500 +3,500 20 MS 20 

 
 

      



ฮ ่อ ง ก ง  เ ซ ิน เ จ ิ ้น  ช ้อ ป ป้ิ ง  3 วนั   

ขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธิ ์ณ วดัชือ่ดงัของเกาะฮอ่งกง  

วดัหวงัตา้เซยีน(ขอความรกั) l เจา้แมก่วนอมิฮองฮ า(ขอเงนิ) l วดัแชกงหมวิ(ขอโชคลาภ) 

สวรรคข์องนกัชอ๊ป  . . .  ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมเต็มอิม่จใุจ  

เดนิทางโดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) น ัง่สบายๆ มจีอสว่นตวัพรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง  

หมายเหต ุ: ไมร่วมคา่วซีา่ 1,650 บาท,ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้                                         

11.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ที่ 4 ประตูทางเขา้ที ่7 เคาน์เตอร ์N  สาย

การบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

14.25 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์เทีย่วบนิที ่MS960 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

18.00 น. ถงึสนามบนิ เช็กลัปก๊อก ฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้  พบ

ไกดท์อ้งถิน่ ทีท่างออก B   น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้ โดยรถไฟ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั HIGGERT  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

 
วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้ – รา้นบวัหมิะ,รา้นหยก,รา้นยางพารา – เมอืงจ าลองฮอลแลนด ์– ชอ้ป

ป้ิงหลอหวูเ่ซ็นเตอร ์– โชวน์ า้พุเตน้ระบ า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้ชม พพิธิภัณฑเ์ซนิเจิน้ (SHENZHEN MUSEUM)  พพิธิภัณฑ์

น้ีตัง้อยู่ใจกลางเมอืง ภายในมกีารจัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกับเมอืงเซนิเจิน้ มทีัง้

โบราณวัตถ ุประวัตศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวัฒนธรรมและศลิปะ เปิดให ้

เขา้ชมมาตัง้แตปี่ 1988 ใหท้า่นไดช้มตามอัธยาศัย จนถงึเวลาอันสมควร   

จากนัน้น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบ

จักวาล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดน

ความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่

ป้องกันผวิ   น าท่านชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยกใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของที่

ระลกึแดต่ัวทา่นเองไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้

เนียนใส 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าทา่นสู ่รา้นยางพารา ใหท้า่นไดฟั้งบรรยายเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีท่ าจากยางพารา รูจ้ักคณุสมบตัแิละเลอืกชม

เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย    

น าคณะเขา้ชม เมืองจ าลองฮอลแลนด์ ที่สรา้งขึ้นมาเพื่อใหเ้หมือนประเทศ

ฮอลแลนด ์ใหท้่านไดช้มดอกไมจ้ าลอง และสถานทีต่กแต่งใหเ้หมอืนฮอลแลนด ์

ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิลปิจ าลองประจ าชาต ิ  

จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงจุใจกันที ่หา้งหลอหวู่เซ็นเตอร ์หรอืทีนั่กท่องเทีย่ว

ชาวไทยเรยีกกันว่า “มาบุญครองเซนิเจิน้”อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของใช ้

ของฝากสนิคา้แบรนดด์ัง C-O-P-Y  มากมายหลายยี่หอ้ซึง่ราคาสนิคา้ขึน้อยู่กับ

ความสามารถในการเจรจา 



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (เสรฟิ ! ไวนแ์ดง+เป็ดปักกิง่) 

 น าทา่น ชมโชวน์ ้าพุเตน้ระบ า การแสดงโชวน์ ้าพุประกอบดว้ยแสง ส ีเสยีงดนตรทีีห่นักเบา พรอ้มความออ่นชอ้ย

ของสายน ้าประกอบเอฟเฟคเฉพาะตัว ใหท้า่นไดช้มการแสดงชดุตา่งๆ อาท ิเหนิหาวสูส่วรรค ์ฯลฯ ตามอัธยาศัย 

(หมายเหต ุกรณีโชวปิ์ดการแสดง ทางบ.ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ่้ายหรอืจัดรายการอืน่ทดแทน เน่ืองจากเป็น

รายการทีแ่ถมฟร)ี 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั HIGGERT  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – เจา้แมก่วนอมิฮองฮ า – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – ช้

อปป้ิงฮอ่งกง – สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง โดยรถไฟ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

น าทา่นเดนิทางสู ่วัดหวังตา้เซยีน ขอพรเพือ่เป็นศริมิงคล วัดเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี 

ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็นนักพรตมคีวามรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคน

อย่างมากมายท าใหค้นเหล่าน้ียกย่องในตัวท่านและไดต้ัง้ศาลเพื่อสักการะ ให ้

ท่านเป็นเทพว่องไทซนิ คนในสมัยน้ีมีความเขื่อเรื่องสุขภาพว่าเมือ่ท่านรวยแค่

ไหน ก็ตอ้งมทีีทุ่กคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมคีนมาขอดา้นสุขภาพอย่างมากมายทีน่ี่ อกีสิง่หนึ่งทีผู่ค้นศรัทธาและ

นยิมท าเมือ่มาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก ่การเสีย่งเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมกีระบอกเซยีมซมีาก

ถงึ 50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวามเชือ่ถอืศรัทธาวา่เซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแมน่ย าเป็นอยา่งยิง่   

น าทา่นไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮองฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่

ในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิที ่

Hung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถงึแม ้

จะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่มไ่ดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮ่องกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีน

มาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกว่าทีน่ี่แม่นมากทีพ่เิศษกว่านัน้ นอกจากสักการะขอ

พรแลว้ยังมพีธิขีอซองอั่งเปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย อสิระท่านขอพรตามอัธยาศัย   น าทา่นเยีย่มชม โรงงาน

จวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวง   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านขอพร  วัดแชกงหมวิหรอืวัดกังหันน าโชค วัดน้ีตัง้อยู่ทีต่ าบลซ่าถิน่ซึง่ถอื

เป็นชานเมืองของฮ่องกงเป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งขึน้เมื่อ400กว่าปีผ่าน

มาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภ

ทรัพยส์นิเงนิทองโดยมรูีปปั้นเจา้พ่อแชก้๊งและดาบไรพ่้ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ า

วัดต านานเล่าว่าในชว่งปลายขอราชวงศช์งิแผ่นดนิจีนเกดิกลยีุคมกีารก่อจลาจล

แข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศและเหตุการณ์น้ีไดก้อ่เกดิบุรุษชาตนัิกรบทีช่ือ่ว่าขนุพลแชก้๊งทีไ่ดย้กทัพไปปราบปราม

ความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิและท่านเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้ครเพราะไมว่่าจะยก

ทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชัยชนะเสมอและดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ่้ายเช่นกันดาบไร ้

พ่ายของท่านคนจีนถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูงธนาคาร

แบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึ

ใบมดีซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกงยังเป็นทีม่าของจีก้ังหันน าโชคทีม่ี

ชือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกงทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้น้ี 

เพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละศริมิงคลใหก้ับชวีติ 

จากนั้นน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ถนน

นาธาน ย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมีชื่อเสียงที่ ย่านจิม

ซาจุ่ย ซึ่งถือไดว้่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชั ้นน าของ

ฮอ่งกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิ

Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  



Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้ ใหท้่านชอ้ปป้ิงอย่างเต็มอิม่จุใจตามอัธยาศัย (อสิระอาหารเย็นเพื่อความ

สะดวกในการชอ้ปป้ิง) สมควรแกเ่วลานัดหมาย  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์  

20.50 น.    ออกเดนิทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์เทีย่วบนิที ่MS961 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

22.40 น.    ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................  
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ที่ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืว่าลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมีต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบทุกกรณี. 
 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการท่องเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วท่ัวไปได ้
รูจ้ักในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไข่มกุ, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะ

มผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหกั้บนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นคา้ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆทัง้สิน้ 
 

หมายเหตุ : โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวต่างชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวซี่าส าหรับต่างชาตแิละลูกคา้เป็น

ผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันทา่นละ 500,000-1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ช าระทีส่นามบนิ) 
× ค่าวซี่า 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซี่าแบบหมู่คณะ กรณีมเีหตุทีจ่ะตอ้งท าวซี่าเดีย่ว วซี่าตดิเล่มพาสปอรต์จาก

ประเทศไทย (กรณียกเลกิวซีา่หมูค่ณะกระทนัหนั) ลูกคา้จะเป็นฝ่ายช าระคา่วซีา่และคา่ด าเนนิการวซีา่เอง โดยการยืน่วซีา่
เดีย่วจะใชเ้วลายืน่ 4 วนัท าการไมร่วมวนัหยดุราชการและเสาร-์อาทติย.์ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
 ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 
• เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวทั้ง้หมดนี้แลว้ 
• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ



สงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋
เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดทุ้กกรณีและกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ 

ทัง้สิน้ 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหกั้บนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิท
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  

 
 


