
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฮ่ อ ง ก ง  เ ซิ น เ จิ ้น  ช้ อ ป ปิ้ ง  3 วัน 

ขอพรสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ณ วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง  

วัดหวังต้าเซียน(ขอความรัก) l เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ(ขอเงิน) l วัดแชกงหมิว(ขอโชคลาภ) 

สวรรค์ของนักช๊อป  . . .  ช้อปปิ้งแบรนด์เนมเตม็อ่ิมจุใจ  

เดินทางโดยสายการบินอียปิต์แอร ์(MS) นั่งสบายๆ มีจอส่วนตัวพร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง  

Period ADL SGL 0-18 ปี Size Airlines Available 
09 - 11 มกราคม 2563 3,993 +3,500 +3,500 20 MS 20 

06 - 08 กุมภาพันธ์ 2563   (วันมาฆบูชา) 5,995 +3,500 +3,500 20 MS 20 
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 4,994 +3,500 +3,500 20 MS 20 
27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 4,994 +3,500 +3,500 20 MS 20 



หมายเหตุ : ไม่รวมค่าวีซา่ 1,650 บาท,ไม่รวมคา่ทิปไกด์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น                                         

11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันที่ 4 ประตูทางเข้าที่ 7 เคาน์เตอร์ N  สายการบิน

อียิปต์แอร์ (MS) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก   

14.25 น. ออกเดินทางสูฮ่่องกง โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบนิที่ MS960 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

18.00 น. ถึงสนามบิน เช็กลัปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  พบไกด์

ท้องถ่ิน ที่ทางออก B   นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)  

 นำคณะเขา้สู่ท่ีพัก HIGGERT  HOTEL  หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีสอง เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ,ร้านหยก,ร้านยางพารา – เมืองจำลองฮอลแลนด์ – ช้อปปิ้งหลอหวู่

เซ็นเตอร์ – โชว์น้ำพุเต้นระบำ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น (SHENZHEN MUSEUM)  พิพิธภัณฑ์นี้

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้ง

โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาต้ังแต่ปี 1988 ให้ท่านได้ชม

ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร   

จากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยลา้ด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล 

“บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อน

เช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิว   นำ

ท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเองไหม้

เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารา 

รู้จักคุณสมบัติและเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย    

นำคณะเข้าชม เมืองจำลองฮอลแลนด์ ที่สร้างข้ึนมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ 

ให้ท่านได้ชมดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนฮอลแลนด์ ให้ท่านได้

ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจำลองประจำชาติ   

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งจุใจกันที่ ห้างหลอหวู่เซ็นเตอร์ หรือที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเรียกกันว่า “มาบุญครองเซิน

เจิ้น”อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิ้งเลอืกซื้อของใช้ของฝากสินค้าแบรนด์ดัง C-O-P-Y  มากมาย

หลายยี่ห้อซึ่งราคาสินค้าข้ึนอยู่กับความสามารถในการเจรจา 

ค่ำ  รบัประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เสริฟ ! ไวน์แดง+เป็ดปักกิง่) 

 นำท่าน ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ การแสดงโชว์น้ำพุประกอบด้วยแสง สี เสียงดนตรีที่หนัก



เบา พร้อมความอ่อนช้อยของสายน้ำประกอบเอฟเฟคเฉพาะตัว ให้ท่านได้ชมการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เหินหาวสู่

สวรรค์ ฯลฯ ตามอัธยาศัย (หมายเหตุ กรณีโชว์ปิดการแสดง ทางบ.ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายหรือจัดรายการอื่น

ทดแทน เนื่องจากเป็นรายการที่แถมฟรี) 

 นำคณะเขา้สู่ท่ีพัก HIGGERT  HOTEL  หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีสาม เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งฮ่องกง 

– สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยรถไฟ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี 

ท่านเทพเจ้าหว่องซ้อเผ่ง เป็นนักพรตมีความรู้ทางด้านการแพทย์และได้ช่วยคนอย่าง

มากมายทำให้คนเหล่านีย้กย่องในตัวท่านและได้ต้ังศาลเพื่อสกัการะ ให้ท่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเข่ือ

เรื่องสุขภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ต้องมีที่ทุกคนต้องเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอด้านสุขภาพอย่างมากมายที่นี่ อีกสิ่ง

หนึ่งที่ผู้คนศรัทธาและนิยมทำเมื่อมาถึงวัดหวังต้าเซียนได้แก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซียน โดยมี

กระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเช่ือถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นยำเป็นอย่างยิ่ง   

นำท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งใน

ฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung 

Hom หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัด

ขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกัน

แน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่าน้ัน นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั่ง

เปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย อิสระท่านขอพรตามอัธยาศัย   นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นช่ือของฮ่องกงพบ

กับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวง   

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านขอพร  วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหันนำโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถ่ินซึ่งถือเป็น

ชานเมืองของฮ่องกงเป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างขึ้นเมื่อ400กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัย

ราชวงศ์ชิงข้ึนช่ือลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธ์ิในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองโดย

มีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ก๊งและดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัดตำนานเล่าว่าในช่วงปลายขอราชวงศ์ชิงแผ่นดินจีนเกิด

กลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองข้ึนทั่วประเทศและเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ช่ือว่าขุนพลแช้ก๊งที่ ได้ยกทัพ

ไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดข้ึนแทบทกุสารทิศและท่านเองก็ได้ช่ือว่าเป็นนักรบที่ได้ช่ือว่าไม่เคยแพ้ใครเพราะไม่ว่า

จะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอและดาบคู่กายของท่านก็ได้ช่ือว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกันดาบไร้พ่าย

ของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของ

ศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูงธนาคาร



แบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจำลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีช่ือว่าตึกใบมดีซึ่งเปน็

ตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกงยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มช่ืีอเสยีงของวงการการ

ท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลช้ินนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมีและศิริ

มงคลให้กับชีวิต 

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ย่านช้อปปิ้งสินค้าอันมีช่ือเสียงที่ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งถือได้ว่าเป็น

แหล่งช้อปปิ้งช้ันนำของฮ่องกงและของโลก กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh 

Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้ง

อย่างเต็มอิ่มจุใจตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) สมควรแก่เวลานัดหมาย  นำท่าน

เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนข้ึนเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่

อาจเกิดข้ึน เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)

เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถข้ึนเครื่องกลับ

ตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.  

20.50 น.    ออกเดินทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS961 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

22.40 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ................................  

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมอืงหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ...กรุณาอ่านรายการและเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนทำการจองทัวร์หรือชำระเงิน จากนั้นจะถือว่า

ลูกค้ารับทราบตามข้อกำหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน และขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการ

บนิ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

หมายเหตุ   : ทางบริษัทฯ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยว
ทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก, ร้านยาจีน, ร้านไข่มุก, ร้านชา, ร้านนวดเท้า เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้าน ค้าทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อ
หรือไม่ซื้อข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น 
 
หมายเหตุ : โปรดแจ้งในวันจองทัวร์ ชาวต่างชาติ เรียกเก็บเพ่ิม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติและลูกค้าเป็น
ผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์ไม่สามารถแทรกแซงได้) 
 



อัตราค่าบริการรวม 
✓ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที่พกัตามทีร่ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกันอบุัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันทา่นละ 500,000-1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าทีส่ายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระใหญเ่กินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเกบ็เพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก,์ คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป, (ชำระท่ีสนามบิน) 

× ค่าวีซ่า 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวีซ่าแบบหมู่คณะ กรณีมีเหตุท่ีจะต้องทำวีซ่าเดี่ยว วีซ่าติดเล่มพาสปอร์ตจาก
ประเทศไทย (กรณียกเลิกวีซ่าหมู่คณะกระทันหัน) ลูกค้าจะเป็นฝ่ายชำระค่าวีซ่าและค่าดำเนินการวีซ่าเอง โดยการยื่นวีซ่า
เดี่ยวจะใช้เวลายื่น 4 วันทำการไม่รวมวันหยุดราชการและเสาร์-อาทิตย์. 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
เดินทางขึ้นตำ่ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดินทางได้ หากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีทีจ่ะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจ่ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งใหท้่านทราบล่วงหน้า  
เง่ือนไขการจอง และ การชำระเงิน: 
 ชำระเต็มจำนวน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจำนวน  
 ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ชำระตามที่กำหนด ขออนญุาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอืน่ที่รออยู ่

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแตล่ะส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

• ส่งรายชื่อสำรองท่ีนั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยนัว่าต้องการเดินทาง
ท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบรษิัทฯขอสงวน
สิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างตำ่ 2 หน้า หาก
ไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น 
ขอคืนเงินได้ทุกกรณีและกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้า



ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
เง่ือนไขและข้อกำหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวร์นี้สำหรบัผูม้ีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ
การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มนีักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งใหก้บั
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรบัประเทศที่ไมม่ีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสำหรับประเทศทีม่ีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการทีม่ีนักท่องเที่ยวรว่มเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คำนำหน้าช่ือ เลขที่หนังสอืเดินทาง 
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินในกรณีที่นกัท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่มิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการชำระ
เงินมัดจำ 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่เปน็สำคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
7. อัตราค่าบรกิารนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเช้ือเพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะนำติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ิน
ไม่เกิน 1,000 มิลลลิิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย์ อนญุาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครือ่งบินเท่านั้น  
2. สิ่งของที่มลีักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ทอ้งเครื่องบินเท่านั้น  
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ทีท่ำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ 
เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่เหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราทีสู่งมาก  
 
 

 

 

 



 

 



 


