
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  M3 ZEN  HKG 3D2N JUN17-TG-W25 

 
*** 3 วนั 2 คนื *** 

โดยสายการบนิ Thai Airways 
เซนิเจ ิน้…หมูบ่า้นฮอลแลนด ์l โชวม์า่น น า้สามมติ ิl ชอ้ปป้ิงหลอ่วู ่
ฮอ่งกง..วดัแชกงหมวิ l วดันางช ีl ชอ้ปป้ิงนาธาน หรอื ชวิๆกบั Café แมว  

 วนัเดนิทาง ไฟลบ์นิ ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

10-12 มยิ 60 TG600/TG607 9,889 5,500 

15-17 มยิ 60 TG600/TG607 8,998 5,500 

16-18 มยิ 60 TG600/TG607 9,889 5,500 

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 
วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท 
 

วนัแรก สวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – ขึน้พระใหญน่องปิง – City Gate - เซนิเจ ิน้  

 
05.00 คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่1 

เคานเ์ตอร ์C สายการบนิThai Airways โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   
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08.00 ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง เทีย่วบนิที ่TG 600 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่) 
11.45 ถงึสนามบนิฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าคณะขึน้สู่ดา้นบนโดย

กระเช้านองปิง360 องศาใหท้่านไดส้ักการะพระใหญ่เกาะลนัเตา  ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิก์ลางแจง้ใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระท าขิน้จากการเชือ่มแผ่น
ทองสมัฤทธิก์วา่ 200 แผน่เขา้ดว้ยกนัหันพระพักตรไ์ปทางดา้นทะเลจนีใตแ้ละมองอยา่ง
สงบลงมายังหุบเขา และโขดหนิเบือ้งล่าง ใหท้่านชมความงดงามตามอัธยาศัย(หาก
ทัศนวสิยัไมเ่อือ้อ านวย เชน่ ฝนตกหนัก มลีมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้รกิาร เราจะน าทา่น
ขึน้สกัการะพระใหญโ่ดยรถโคช้แทน ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ) 

 น าท่านชอ้ปป้ิงทีห่า้งซติ ีเ้กท เอา้ทเ์ลท ทีส่ถานีตงชง เพือ่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม

ระดับโลกมากมาย อาทิ Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence, Burberry รวมทั ้ง

รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะมซีปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญใ่หท้า่นได ้

จับจา่ยกนัจใุจ  

 

 
หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางน่ังรถบัส เดนิทางเขา้สูเ่มอืงเซนิเจิน้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืง   

ค า่                  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  โรงแรมทีพ่กั Hong Li Lai Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่อง จ าลองเมอืงฮอลแลนด ์– สวนสาธารณะโลตสัฮลิล ์– ชอ้ปป้ิง 3 รา้น 
พเิศษ – โชวม์า่นน า้   

  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าคณะเขา้ชมเมอืงจ าลองทีส่รา้งขึน้มาเพือ่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดช้ม

ดอกไมจ้ าลอง และสถานทีต่กแตง่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดถ้า่ยภาพทีม่ี

ววิสวย ชมดอกทวิลปิจ าลองประจ าชาตฮิอลแลนด์ จากนั้นน าคณะสู่สวนสาธารณะ

โลตัสฮลิลท์ีต่ัง้อนุสาวรยีข์องทา่นเติง้เสีย่วผงิ ทีท่รงมแีนวคดิอยากจะสรา้งเมอืงเซนิเจิน้

ใหท้ันสมัย และเป็นเมอืงทีม่เีศรษฐกจิล ้ายคุ ใหท้่านไดเ้พลนิเพลนิกับบรรยากาศแสน

สบาย และถา่ยภาพทีร่ะลกึของทา่นเติง้เสีย่วผงิ 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป่าฮือ้ ไวนแ์ดง) 

จากนัน้น าท่านไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยา

สมุนไพรจนีและซือ้ยาครอบจักวาล“บัวหมิะ”ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง

และมสีรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเช่น น ้ารอ้นลวก หรือ 

น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่ป้องกัน

ผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดดา่งด าบนใบหนา้

ใหห้นา้เนียนใส น าท่านสู ่รา้นผา้ไหม ชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลติผา้ห่มไหม

อันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัสน าท่านชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยกใหท้่าน

ไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง 

ค า่                  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ ชมโชวน์ า้พุเตน้ระบ า ทีอ่ลังการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชดุต่างๆ อาทิ 

เหินหาวสู่สวรรค์ เตน้ระบ า น า้พุอลงัการงานสรา้งทีไ่ม่ไดเ้คยเห็นมาก่อน กบั

โปรแกรมใหม ่(ถา้โชวปิ์ด ไมม่กีารจา่ยเงนิคนืใดๆท ัง้ส ิน้) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  โรงแรมทีพ่กั Hong Li Lai Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – วดัแชกงหมวิ – ชอ้ปป้ิงนาธาน หรอื ทา่นสนใจไป
ถา่ยรปูชวิๆกบัสถานทีใ่หม ่Café Cat - กรงุเทพฯ 

  
05.00 น. น าทา่นเดนิทางสูด่า่นเซนิเจิน้ ดว้ยรถบสั เพือ่น าคณะเขา้ฮอ่งกง ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.  

06.00 น. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เขา้สูฮ่อ่งกงน า รบัประทานอาหารเชา้ (ต ิม่ซ า)  

หลังอาหารน าท่านเทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้สู่ยอดเขา VICTORIA POINT หนึง่ในแหล่ง

ท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมววิที่คุณจะตอ้งทึง่กับความสวยงาม อ่าววคิตอเรียที่มี

ชือ่เสยีงระดับโลก และตกึระฟ้าทีพุ่ง่ทะยานขึน้สงูตัดกบัแนวเขาเขยีวขจอีนัแสนสวยงาม 

เชญิถ่ายรูปตามอัธยาศัย น าท่านสู่ หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์

เสีย้วแหง่นีส้วยทสีดุแห่งหนึง่ และยงัใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมี

รปูปัน้ของเจา้แมก่วนอมิ และเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดด

เด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจาก เจา้แม่
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กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กนัว่าขา้ม

หนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี จากนัน้น าท่านขอพร วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัน า

โชค วัดนีต้ัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง 

สรา้งขึน้เมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความ

ศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแช ้ก๊ง และดาบไร ้

พา่ยเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิ

กลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตกุารณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุุษชาตนัิกรบ

ทีช่ ือ่ว่าขุนพล แช ้ก๊ง ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ 

และท่านเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบ

กบฏที่ไหนก็จะไดรั้บชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่าย

เชน่กัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ใน

เชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจ าลองดาบของ

ท่านไปก่อสรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารที่มชี ือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็น

สญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้ังหันน าโชคทีม่ี

ชือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่่าทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่

เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้ับชวีติ น าทา่นเยีย่มชม

โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม และใช ้

ในการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

  
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ท่านทีส่นใจไปน ัง่จบิกาแฟ ทานขนม หรอืถ่ายภาพกบัคนรกัแมวทีฮ่่องกง ที่

ปลอ่ยเวลาบา้ง สนุกบา้งกบัการทีท่า่นเขา้สู ่Café Cat (มคีา่ใชจ้า่ยในทา่นซือ้

เครือ่งดืม่ หรอืขนม ***สว่นทีลู่กคา้บางทา่น เขา้ไปน ัง่เฉยๆทางรา้นไมส่ะดวก

กบัการใหบ้รกิารเขา้ไปถา่ยภาพ ***) 

หรอืบางทา่นตอ้งการชอ้ปป้ิง 

อสิระชอ้ปป้ิงนาธาน จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงที่ ย่านจมิซาจุ่ย ถนน

นาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซือ้

สนิคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่จุใจ ไม่ว่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณ

เท่าใดศูนย์การคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ที่คุณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ที่กวา้งขวาง

เหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซน์เนอรน์านาชาตชิือ่

ดังจากทั่วทกุมมุโลก อกีทัง้ยังเป็นทีท่ีค่ณุสามารถจะอิม่เอมกับอาหารชัน้เลศิบรรยากาศ

หรูเลอืกอร่อยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นัิล 
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แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาท ิ

ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของ

ฝากคณุหนูที ่Toy's Us จนกวา่ถงึเวลานัด 

 อาหารค า่อสิระเพือ่ใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (แตเ่ราจะ
มหีวัหนา้ทวัรแ์นะน ารา้นอาหารทีท่า่นตอ้งไปลองชมิ เพราะบางรา้นไมร่บัทวัร ์
และเป็นรา้นทีม่อียูใ่นคอลมันสิตน์กัชมิท ัง้น ัน้) 

 

    
จนกวา่ถงึเวลานัด  

17.00 น. น าคณะสูส่นามบนิฮอ่งกง 

20.45 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ เทีย่วบนิที ่TG 607 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเคองดืม่) 

22.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 *ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ

การจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั  

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

*** อตัราคา่บรกิารทวัรน์ี ้ เป็นทวัรท์ ีเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ซึง่รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศจนี เพือ่

สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหก้บันกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั คอื  บวัหมิะ , หยก , ชา , 

การนวดฝ่าเทา้ , ไขมุ่ก , ผา้ไหม , ฯลฯ  ซึง่สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยบางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคาประหยดั  

จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่  รา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม.....ซึง่จะใช้

เวลารา้นละประมาณ 60 นาท ีถงึ 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไมม่ี

การบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  หากไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 

หยวน *** 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
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 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม
ธรรม)์ 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าประเทศจีน ตามรายการที่ระบุ (ส าหรับคนที่ถือหนังสอืเดนิทางไทยเท่านั้น เขา้ออก
ประเทศจนี 1 ครัง้เทา่นัน้) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึ
พอใจของทา่น 

× คา่วซีา่จนี ทา่นละ 1,500 บาท  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่คนตา่งประเทศ ทีต่อ้งเดนิทางเขา้ประเทศจนี (ในตามโปรแกรมเทา่นัน้) 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 15 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่

พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หาก

ไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง

ต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต า่ 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 
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เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่
ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่น
หรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงนิค่าบริการไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ
ทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุก

ทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้

ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิด ้
สง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว
ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุ

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสาย
การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ

ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติร
ต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ 

ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไม ้
สด ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ 

จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 
 


