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รหสัโปรแกรม : 16116  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 

โปรโมช ัน่นี ้ใชว้ซีา่กรุป๊แบบ 144 เทา่น ัน้ หากทา่นมวีซีา่จนีตดิเลม่อยูแ่ลว้ 
วซีา่กรุป๊ของทา่นจะถกูยกเลกิอตัโนมตั ิโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจนี 

และวซีา่ในเลม่ของทา่นจะถกูใชง้านทนัท ี
ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบวซีา่ตดิเลม่ของทา่น 

หากทา่นตอ้งไปท าใหมท่กุกรณี 
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ฮอ่งกง  เซนิเจ ิน้  3 วนั 2 คนื 
วดัเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ/วดัหวงัตา้เซยีน/ วดัแชกงหมวิ 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมเต็มอิม่ ยา่นดงั ถนนนาธาน จมิซาจุย่ 

เดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์ น ัง่สบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

ปล.ไมม่รีาคาเด็ก ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 1,650 บาท / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้  

10.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์(EK) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.00 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน์  เทีย่วบนิที ่EK384 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

18.05 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ออกทางออก B เพือ่พบ

ไกดท์อ้งถิน่   

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เซนิเจิน้ โดยรถไฟ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร)   

ค ่า              รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHAN SHUI  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

Period ADL SGL 0-18 ปี Size Airlines Available 

9-11 พฤจกิายน 2562 (ส-จ) 4,994 +3,500 +3,500 20 EK 20 

16-18 พฤจกิายน 2562 (ส-จ) 4,994 +3,500 +3,500 20 EK 20 

17-19 พฤจกิายน 2562 (อา-อ) 4,994 +3,500 +3,500 20 EK 20 

20-22 พฤจกิายน 2562 (พ-ศ) 3,993 +3,500 +3,500 20 EK 20 

30 พฤจกิายน - 2ธนัวาคม 2562 (ส-จ) 4,994 +3,500 +3,500 20 EK 20 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – เมอืงจ าลองฮอลแลนด ์– สวนสาธารณะโลตสัฮลิล ์– ชอ้ปป้ิง 3 รา้น – ถนนคนเดนิตงเหมนิ 

– โชวน์ า้พุเตน้ระบ า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะเขา้ชม เมอืงจ าลองฮอลแลนด ์ทีส่รา้งขึน้มา

เพือ่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดช้มดอกไม ้

จ าลอง และสถานทีต่กแตง่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์

ใหท้่านไดถ้่ายภาพที่มีว ิวสวย ชมดอกทิวลิปจ าลอง

ประจ าชาตฮิอลแลนด ์จากนัน้น าคณะสู ่สวนสาธารณะ

โลตสัฮลิล ์ ทีต่ัง้อนุสาวรยีข์องท่านเติง้เสีย่วผงิทีท่รงมี

แนวคดิอยากจะสรา้งเมอืงเซนิเจิน้ใหท้ันสมัยและเป็น

เมอืงทีม่เีศรษฐกจิล ้ายคุใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกบับรรยากาศแสนสบายและถา่ยภาพทีร่ะลกึของทา่นเติง้เสีย่วผงิ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบ

จักวาล “บวัหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดน

ความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามนั ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่

ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

น าทา่นสู ่รา้นผา้ไหม ชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลติผา้หม่ไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส  น าท่านชม

รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง 

น าทา่นสู ่ถนนคนเดนิตงเหมนิ (Dongmen) เป็นศูนยร์วมแห่งการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายภายในประเทศ ทีน่ี่

นับว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชอ้ปป้ิงและเป็นทัง้ถนนและตลาดชื่อดังของเซนิเจิ้น จะมีสนิคา้

หลากหลายมากมายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชม และเลอืกซือ้ไมว่่าจะเป็น กระเป๋าหลุยหต์ิ๊งต๊อง ไอแพดจนี ไอโฟน

จนี รวมถงึสนิคา้เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ อปุกรณ์ไอท ีรา้นอาหารฟาสตฟ์ดู และแบรนดต์า่งๆมากมายคะ่ 

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (เมนูพเิศษ! เป็ดปักกิง่เสรฟิพรอ้มไวนแ์ดง) 

น าทา่นสู ่ชมโชวน์ ้าพเุตน้ระบ า ทีอ่ลังการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชดุต่างๆ อาท ิ

เหินหาวสู่สวรรค์ เตน้ระบ า น ้ าพุอลังการงานสรา้งที่ไม่ไดเ้คยเห็นมาก่อน กับ

โปรแกรมใหม ่(ถา้โชวปิ์ดไมม่กีารจา่ยเงนิคนืใดๆทัง้สิน้) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHAN SHUI  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า – วดัหวงัตา้เซยีน – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ –      

ชอ้ปป้ิงนาธาร –  กรงุเทพฯ             

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร) 

น าท่านไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีง

แห่งหนึง่ในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่

กวนอมิที ่Hung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่มไ่ดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบ

ทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพรกนัแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกวา่ทีน่ีแ่มน่มากทีพ่เิศษกว่านัน้ นอกจาก

สกัการะขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซองอัง่เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย อสิระทา่นขอพรตามอธัยาศัย    

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัตา้เซยีน ขอพรเพือ่เป็นศริมิงคล วัดหวังตา้

เซียนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็น

นักพรตมคีวามรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอยา่งมากมายท าให ้

คนเหลา่นีย้กยอ่งในตัวทา่นและไดต้ัง้ศาลเพือ่สกัการะ ใหท้า่นเป็นเทพ

ว่องไทซนิ คนในสมัยนี้มคีวามเขือ่เรือ่งสุขภาพว่าเมือ่ท่านรวยแค่ไหน 

ก็ตอ้งมทีีท่กุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมคีนมาขอดา้นสขุภาพอยา่งมากมาย

ทีน่ี ่อกีสิง่หนึง่ทีผู่ค้นศรัทธาและนยิมท าเมือ่มาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก ่

การเสีย่งเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมกีระบอกเซยีมซี

มากถงึ 50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวามเชือ่ถอืศรัทธาวา่เซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแมน่ย าเป็นอยา่งยิง่   
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น าท่านเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการ

เสรมิดวงเรือ่งฮวง 

น าทา่นขอพร วดัแชกงหมวิ (วดักงัหนัน าโชค) วัดนี้ตัง้อยู่

ทีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แก่

ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัย

ราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของ

โชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พอ่แชก้ง๊ และดาบ

ไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่าในชว่งปลาย

ของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจีนเกดิกลยีุคมกีารก่อจลาจลแข็ง

เมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตกุารณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบ

ทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็น

นักรบทีไ่ดช้ ือ่ว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคู่กาย

ของทา่นก็ไดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์

วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกับจ าลองดาบของท่านไป

กอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลย

ทเีดยีว และวัดแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮอ่งกงทีไ่มว่่าทัวรไ์หน

ทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพือ่เสรมิสรา้งบารม ี

และศริมิงคลใหก้บัชวีติ  

จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวม

สนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมมุโลก เลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเต็มอิม่จุ

ใจ จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นสูส่นามบนิฮอ่งกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

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

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์  

21.30 น.     ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่EK385 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

23.45 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................  

*ทา่นใดมไีฟลทบ์นิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนั้นจะถอืว่า

ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ

เนือ่งจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบทกุกรณี. 

 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละลกูคา้

เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิ) 
× คา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,650 บาท/ทา่น 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  

× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 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 าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 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 วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระ
เงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  
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