
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 16099  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
โปรโมช ัน่นี ้ใชว้ซีา่กรุป๊แบบ 144 เทา่น ัน้ หากทา่นมวีซีา่จนีตดิเลม่อยูแ่ลว้ 
วซีา่กรุป๊ของทา่นจะถกูยกเลกิอตัโนมตั ิโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจนี 

และวซีา่ในเลม่ของทา่นจะถกูใชง้านทนัท ี
ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบวซีา่ตดิเลม่ของทา่น 

หากทา่นตอ้งไปท าใหมท่กุกรณี 



 

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

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมเต็มอิม่ ยา่นดงั ถนนนาธาน จมิซาจุย่ 

เดนิทางโดยสายการบนิคาเธย่ด์รากอนแอรไ์ลน ์น ัง่สบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 1,650 บาท,คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก         สนามบนิเชยีงใหม ่– ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้ 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออกตา่งประเทศ ประต ู7 เคานเ์ตอร ์17-19  สายการ

บนิคาเธย่ด์รากอนแอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีบ่.เพือ่รับเอกสารและเชค็อนิ 

11.10 น. เดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง โดยสายการบนิคาเธย่ด์รากอนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่KA233 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

15.00 น. ถงึสนามบนิ เชก็ลัปกอ๊ก ฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง,ศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  ออก

ทางออก B เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่  น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เซนิเจิน้ โดยรถไฟ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง  

ค ่า               รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

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

– โชวน์ า้พุเตน้ระบ า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะเขา้ชม เมอืงจ าลองฮอลแลนด์ ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่ให ้

เหมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดช้มดอกไมจ้ าลอง และ

สถานที่ตกแต่งใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด์ ใหท้่านได ้

ถ่ายภาพที่มีว ิวสวย ชมดอกทิวลิปจ าลองประจ าชาติ

ฮอลแลนด ์จากนัน้น าคณะสู ่สวนสาธารณะโลตัสฮลิล ์ ทีต่ัง้

อนุสาวรยีข์องท่านเติง้เสีย่วผงิทีท่รงมแีนวคดิอยากจะสรา้ง

เมอืงเซนิเจิน้ใหท้ันสมัยและเป็นเมอืงทีม่เีศรษฐกจิล ้ายุคใหท้่านไดเ้พลนิเพลนิกับบรรยากาศแสนสบายและ

ถา่ยภาพทีร่ะลกึของทา่นเติง้เสีย่วผงิ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบ

จักวาล “บวัหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดน

ความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่

ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

น าทา่นสู ่รา้นผา้ไหม ชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลติผา้หม่ไหมอนัแสนนุ่มน่านอนชวนสมัผัส  น าทา่นชม

รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง 

น าท่านสู่ ถนนคนเดนิตงเหมนิ (Dongmen) เป็นศูนยร์วมแห่งการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายภายในประเทศ ทีน่ี่

นับว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชอ้ปป้ิงและเป็นทัง้ถนนและตลาดชือ่ดังของเซนิเจิน้ จะมีสนิคา้

หลากหลายมากมายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชม และเลอืกซือ้ไมว่า่จะเป็น กระเป๋าหลุยหต์ิ๊งต๊อง ไอแพดจนี ไอโฟน

จนี รวมถงึสนิคา้เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ อปุกรณ์ไอท ีรา้นอาหารฟาสตฟ์ดู และแบรนดต์า่งๆมากมายคะ่ 

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นสู ่ชมโชวน์ ้าพเุตน้ระบ า ทีอ่ลังการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชดุต่างๆ อาท ิ

เหินหาวสู่สวรรค์ เตน้ระบ า น ้ าพุอลังการงานสรา้งที่ไม่ไดเ้คยเห็นมาก่อน กับ

โปรแกรมใหม ่(ถา้โชวปิ์ดไมม่กีารจา่ยเงนิคนืใดๆทัง้สิน้) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



 

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

สนามบนิฮอ่งกง – เชยีงใหม ่            

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร) 

น าทา่นสู ่หาดรพีลัสเบย ์(REPULSE BAY) หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่นีส้วย

ทสีดุแห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีูป

ปั้นของเจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครอง

ชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้่าน

นมสัการขอพรจาก เจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล 

ขา้มสะพานต่ออายซุ ึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี     น าท่าน

เยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวง

เรือ่งฮวง 

น าทา่นขอพร วัดแชกงหมวิ (วัดกงัหันน าโชค) วัดนีต้ัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอื

เป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปี

ผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของ

โชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่

ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิ

กลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก้อ่เกดิบรุุษ

ชาตนัิกรบทีช่ ือ่ว่าขุนพล แช ้ ก๊ง ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่

เกดิขึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่ว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทัพไปปราบ

กบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของทา่น

คนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไช

น่าของฮอ่งกง ถงึกับจ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็น

ตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของ

วงการการท่องเทีย่วฮ่องกงทีไ่ม่ว่าทัวรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพื่อ

เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ย่านจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวม

สนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทกุมมุโลก เลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเต็มอิม่จุ

ใจ จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นสูส่นามบนิฮอ่งกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

15.20 น.     ออกเดนิทางสู ่เชยีงใหม ่โดยสายการบนิคาเธย่ด์รากอนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่KA232 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

17.20 น.     ถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ ...............................  
 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมค่าวซีา่ส าหรับต่างชาตแิละ
ลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,650 บาท/ทา่น 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 



 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว  ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่าง
บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ
มัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 



 


