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พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อายุไม่ถึง18ปี จ านวน 

03 -06 กุมภาพันธ ์2561 8,558 4,500 +5,000 20 

03 – 06 มีนาคม  2561 8,558 4,500 +5,000 20 

10 – 13  มีนาคม 2561 8,558 4,500 +5,000 20 

17 – 20 มีนาคม 2561 8,558 4,500 +5,000 20 

31 มีนาคม – 03 เมษายน 2561 8,558 4,500 +5,000 20 
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ฮ่องกง  เซินเจิ้น  อิสระช้อปปิ้ง  4 วัน 3 คืน 

ไหว้พระขอพรสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ณ วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง วัดแชกงหมิว  

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม,ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัสเบย์/ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนม 

เดินทางโดยสายการบินระดับพรีเม่ียม เอมิเรตแอร์ไลน์ (EK) พร้อมเสริฟอาหารบนเคร่ือง 

 
ปล.ไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ/ราคาน้ีไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท/ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป  

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น 

10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้นที่ 4 ประตูทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์ T สายการ

บินเอมิเรตแอร์ไลน์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก   

13.45 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ EK384 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

17.30 น. ถึงสนามบิน เช็กลัปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืงและศลุกากรแล้ว ออกทางออก B เพื่อพบ

ไกดท์้องถิ่น **น าท่านเดินทางเข้าสูเ่ซินเจิ้น โดยรถไฟ ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง (ข้ึนอยู่กบัสภาพ

การจราจร)   

ค่ า                 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั Shenzhen FX Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สอง เซินเจิ้น – จ าลองเมืองฮอลแลนด์ – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน พิเศษ – โชวม์่านน้ า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

 น าคณะเข้าชม เมืองจ าลองฮอลแลนด์ ที่สร้างข้ึนมาเพื่อให้เหมือนประเทศ

ฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จ าลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศ

ฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถา่ยภาพที่มีววิสวย ชมดอกทิวลปิจ าลองประจ าชาตฮิอลแลนด ์ 

 จากน้ันน าท่านสู่ สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ ที่ตั้งอนุสาวรีย์ของท่านเติ้งเสี่ยวผิง ที่

ทรงมีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจิ้นให้ทันสมัย และเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจล้ ายุค 

ให้ท่านได้เพลินเพลินกับบรรยากาศแสนสบาย และถ่ายภาพที่ระลึกของท่านเติ้ง

เสี่ยวผิง 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 จากน้ันน าท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยลา้ด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบ

จักวาล“บัวหิมะ”ของแท้ 100% ยาประจ าบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดน

ความร้อนเช่น น้ าร้อนลวก หรือ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อ

ป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส 

น าท่านสู่ ร้านผ้าไหม ชมข้ันตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัสน าท่านชม

ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง 
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 น าท่าน ช้อปปิ้งที่หล่อหวู่ หรือบางท่านต้องการเปลี่ยนบรรยากาศในการทานอาหารติดต่อหัวหน้าทัวร์ หรือ

ไกด์ท้องถิ่น 

ค่ า                รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านสู่ ชมโชว์น้ าพุเต้นระบ า ที่อลังการมาก ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เหินหาวสู่สวรรค์ เต้น

ระบ า น้ าพุอลังการงานสร้างที่ไม่ได้เคยเห็นมาก่อน กับโปรแกรมใหม่ (ถ้าโชว์ปิด ไม่มีการจ่ายเงินคืน

ใดๆทั้งสิ้น) 

 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั Shenzhen FX Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม เซินเจิ้น – ฮ่องกง – ย่านเลด้ีมาร์เก็ต (อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.  จากน้ันอิสระท่านเลือกซ้ือสินค้าตลาด

กลางแจ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง เลด้ี มาร์เก็ต เป็นจุดหมายที่ต้องไปเยือนส าหรับคนรักแฟชั่นที่

โปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋า, เคร่ืองประดับ, ของเล่น, เคร่ืองส าอาง และของแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆ ร้าน

แผงลอยต่างๆ ที่ตั้งกระจุกรวมตัวกันจนเกิดเป็นตลาดที่มีบรรยากาศสนุกสนานน้ี ตั้งอยู่บนถนนตุงชอย ในมงก๊ก 

เปิดตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืน *** อิสระอาหารกลางวัน และเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง *** 

อิสระท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย น าท่านกลับสู่ที่พัก 

 

 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั South China Hotel (Hong Kong) หรือเทียบเทา่ 

วันที่สี ่ ฮ่องกง – VICTORIA POINT – หาดรีพลัสเบย์ – วดัแชกงหมิว (วัดกังหันน าโชค) – โรงงานจิวเวอร์ร่ี 

– ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเที่ยวเกาะฮ่องกง ชมวิว VICTORIA POINT หน่ึงในแหล่ง

ท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม 

อ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานข้ึนสูงตัด

กับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

 น าท่านสู่ หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งน้ี

สวยทีสุดแห่งหน่ึง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไป

หลายเร่ืองมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซ่ึงท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่

ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

เพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ึงเชื่อกันว่าข้ามหน่ึงคร้ังจะมี

อายุเพิ่มข้ึน 3 ปี 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านขอพร วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันน าโชค วัดน้ีตั้งอยู่ที่

ต าบลซ่าถิ่น ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแกข่องฮ่องกง 

สร้างข้ึนเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ข้ึนชื่อลือชาใน
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เร่ืองความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์

สิทธ์ประจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองข้ึนทั่ว

ประเทศ และเหตุการณ์น้ีได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่

เกิดข้ึนแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบ

กบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่าน

คนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่า

ของฮ่องกง ถึงกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกส านักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกที่

ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันน าโชคที่มีชื่อเสียงของ

วงการการท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซ้ือสินค้ามงคลชิ้นน้ี เพื่อ

เสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิต น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ที่ข้ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดี

ไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวง 

 จากน้ันน าท่านสู่สถานที่ช้อปปิ้ง  ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุก

มุมโลก เลือกซ้ือสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ **อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

 สมควรแก่เวลานัดหมาย  น าท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 

21.15 น.     ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

23.15 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ................................ 
 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทวัร์* ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น

ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลักจึงขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ช าระท่ี

สนามบินก่อนเดินทาง) 
× ค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

เดินทางขึ้นต่ า 15 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะ

เดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  
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 ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดนี้แล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

• ส่งรายชื่อส ารองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัว

เครื่องบินท้ังส้ิน 
 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณี

ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการ

หนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการ

เข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 
และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระ

เงินมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ

เวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่

เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลด
ใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ 
เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราท่ีสูงมาก  

 


