
 

 

 

 

 

 

  

 
ชมโชวม่์านนํ�า � มิต ิ พบกบัแสง สี เสียง สุดอลงัการ MANGROVE GROOVE 
นมสัการสิ&งศกัดิ(สิทธิ( ณ วดัไป่เหลียน ชอ้ปปิ� งสุดมนัส ์ณ หลอวู่ เซ็นเตอร ์

ขอพรวดัหวงัตา้เซียน หมุนกงัหนัแกช้ง ณ วดัแชกงหมิว  
ชอ้ปปิ� งยา่นดงัถนนนาธาน ฮ่องกง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศษ7. บินหรูกบัเครื&องลาํใหญ่ที&สุดในโลก A380 

พิเศษ=. พกัโรงแรมระดบั  � ดาว 
พิเศษ�. อาหารครบทุกมื� อ พิเศษ!!เป๋าฮื� อ+ไวนแ์ดง+เป็ดปักกิ&ง 



 

 

 

 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จูไห่ 
7E.�E น.    พรอ้มกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น 4 ประตู H เคานเ์ตอร ์T สายการบิน EMIRATES    

พบเจา้หนา้ที�ทาํการเช็คอินตั �ว 
7�.LM น.    บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน EK �OL บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง (ที&นั &ง                

�-L-� มีจอสว่นตวัทุกที&นั &ง) 
 
 
 
 
 
 
 
7S.�E น.    ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นําท่านเดินทางสู่ จูไห่ โดย

เรือเฟอรรี์� (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) 
คํ &า บรกิารอาหารคํ &า แบบอาหารกล่อง (7)  

นาํท่านเขา้สูที่&พกั TIBET HOTEL หรอื JINJAING HOTEL ระดบัเดียวกนั 
 

วนัที&สอง ถนนคู่รกั The Lover’s Road – วดัดอกบวัขาว – เซิ&นเจิ� น – ชอ้ปปิ� ง LOWU – ชมโชว ์    
ม่านนํ�า � มิต ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 นําท่านนั�งรถผ่านชมทิวทศัน์ของ ถนนคู่รกั The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที�สวยงาม

แสนจะโรแมนติก ซึ�งรัฐบาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทัศน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสําหรับ
พกัผ่อนหยอ่นใจ และที�ไดชื้�อว่าถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี9 ได้
มีการนําเกา้อี9  หรือมา้นั�งซึ�งทาํมาสาํหรบั 2 คนนั�งเท่านั9น จึงไดชื้�อวา่ถนนคู่รกั ปัจจุบนัเป็นที�
นิยมของบรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกบัสาวงามหวีหนี& จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ สาวงามกลางทะเล
สญัลกัษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงห ูเป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริม
ทะเล จากนั9นนําท่านชม วดัไป่เหลียน (วดัดอกบวัขาว) เป็นวดัซึ�งมีวิวทิวทศัน์สวยงามมาก 



 

 

 

 

 

ภายในบริเวณวดัจะมีบันไดเดินขึ9 นไปกราบนมัสการสิ�งศักดิ@ สิทธิ@ ที�ชาวจูไห่ใหค้วามนับถือ 
ไดแ้ก่ เทพเจา้แหง่โชคลาภ, เทพเจา้กวนอ,ู เจา้แม่กวนอิม ตามบนัไดที�ขึ9 นไปทั9งสองขา้งทาง 
จะมีตน้สนปลกูไวต้ลอดสองขา้งทาง บรรยากาศร่มรื�นมาก บริเวณดา้นนอกก็จะมีระฆงัไวใ้ห ้
คนที�ไปขอพรตี เพื�อใหพ้รที�ขอสมดั �งที�ปารถนา นําท่านชมสินคา้ยาประจาํบา้นของชาวจีน 
ยาบวัหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกนํ้9ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
แวะใหท่้านไดเ้ยี�ยมชม ไข่มุก ซึ�งเป็นไขมุ่กนํ9าจืดขึ9 นชื�อของเมืองจีน  
 
 
 
 
 
 
 

เที&ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�) อาหารพิเศษ เป็ดปักกิ&ง 
จากนั9น นําท่านเดินทางสู่เซิ�นเจิ9 น (โดยรถโคช้ ) เซิ&นเจิ� น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน 
เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ ตวัเมืองเซิ�นเจิ9 นไดร้บัการวาง
ระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดลอ้มที�เป็นระเบียบสวยงาม แวะชม
โรงงานผลิตหยกที�ขึ9 นชื�อของประเทศจีน จากนั9นนําท่านชิมชาอนัเลิศรสทั9งแบบตน้ตาํหรบั 
และแบบต่างๆใหท่้านเลือกชม จากนั9นนําท่านเดินทางสู่ที�ชอ้ปปิ9 งสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่
ของเซิ�นเจิ9 น LOWU CITY คนไทยรูจ้กัในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินคา้มากมายหลาย
หมวดหมู่ใหท่้านไดเ้ลือกซื9 อเป็นของฝากสําหรับคนที�ท่านรักและตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็น 
เสื9 อผา้, กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ มีใหไ้ดเ้ลือกสรรมากมาย  ทุกชิ9 นลว้นเป็น
ของเลียนแบบ   

ค ํ &า บรกิารอาหารคํ &า ณ ภตัตาคาร (L) อาหารพิเศษ!! เป๋าฮื� อ+ไวนแ์ดง 
หลงัอาหาร นาํท่านชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวน์ํ�าแบบ 3D ที�ใชทุ้นสรา้งกว่า
200 ลา้นหยวน จดัแสดงที� OCT BAY WATER 
SHOW THEATRE ซึ�งเป็นโรงละครทางนํ9าขนาด
ใหญ่ที�สามารถจุได ้2595 คน เป็นโชว์ที�



 

 

 

 

 

เกี�ยวกบัเด็กหญิงผูก้ลา้กบัลิงวิเศษที�ออกตามหาเครื�องบรรเลงเพลงที�มีชื�อว่า "ปีกแห่งความ
รกั" เพื�อเอามาชว่ยนกที�ถูกทาํลายจากมนต(์มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น 
แสงเลเซอร ์ไฟ เครื�องเปล่งแสง ม่านนํ9า ระเบิดนํ9า ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็นโชวนํ์9าที�ใหญ่
และทนัสมยัที�สุดในโลก  
นาํท่านเขา้สูที่&พกั FX HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที&สาม เซิ&นเจิ� น - ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปปิ� งนาธาน – กรุงเทพ ฯ 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟใชเ้วลาเดินทางประมาณ  1 ชั �วโมง จากนั9น 

นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื�อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง 
ที�เชื�อกนัว่าถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่สิ�งชั �วรา้ยและ นําแต่สิ�งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไป
สกัการะที�วดันี9 ในวนัขึ9 นปีใหม่ นําท่านเดินทางสู่ วดัหวงัตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดั
นี9 ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดันี9 เพื�อ
ขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง  ไรโ้รคภยันําท่านเยี�ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี& ที�ขึ9 นชื�อของฮ่องกงพบ
กบังานดีไชน์ที�ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี�ยม และใชใ้นการเสริมดวงเรื�องฮวงจุย้  นําท่านชมรา้น
ยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอทอปทอ้งถิ�นของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน ซึ�งถือเป็นภูมิปัญญา
พื9 นบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค  

 
 
 
 
 
 

 
เที&ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (n)  

นําท่านชอ้ปปิ9 งสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลือกซื9 อสินคา้แบรนเนมต่างๆ  
จากนั9นอิสระใหท่้านเต็มอิ�มกับการชอ้ปปิ9 งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั9งตน้กันที�สถานีจิมซาจุ่ย              
มีรา้นขายของทั9งเครื�องหนัง, เครื�องกีฬา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบที�
เป็นของพื9 นเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมีSHOPPING COMPLEX 



 

 

 

 

 

ขนาดใหญ่ชื�อ OCEAN TERMINAL ซึ�งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมี
ทางเชื�อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้

=7.7M น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE เที&ยวบินที& EK �OM 
=�.7M น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

***************************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั9งก่อนทํา
การออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที&ใชบ้ริการ *** 

คณะยนืยนัการเดินทางที&  H ทา่นมีหวัหนา้ทวัร ์

 
อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ =-� ท่าน 

7 เด็ก = ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี&ยว
เพิ&ม 

7� – 7M เมษายน =MMH 7L,HEE 7L,HEE 7L,HEE �,MEE 
7L – 7n เมษายน =MMH 7L,HEE 7L,HEE 7L,HEE �,MEE 

 

 

• ตามนโยบายของรฐับาลจีนร่วมกับการท่องเที&ยวแห่งเมืองจีนเพื&อโปรโมทสินคา้พื� นเมือง ใน
นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ&งจาํเป็นตอ้งระบุไว้
ในโปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกับราคาทัวร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี� แจงลูกคา้ทุกท่านว่า 
รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื� อหรือไม่ซื� อขึ� นอยู่กับความพอใจของ
ลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั�งสิ� น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ(ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที&เกิดขึ� นจากท่านเป็น
จาํนวนเงิน �EE หยวน / คน / รา้น 

• โรงแรมที�พักที�อาจะมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ9 นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 



 

 

 

 

 

• หมายเหตุ ที�ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใดสนใจสามารถซื9 อ
ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื9 อ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัรท์ั9งสิ9 น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
 

อตัราค่าบริการนี� รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
� ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ9าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน \] กก.      
� ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ \ ท่านหรือ  ^ ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามราย  
� ค่าอาหารตามมื9 อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,]]],]]] บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 90 หยวน/ทริป/ท่าน 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม `% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย ^% 
 
เงื&อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั9งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 

วนั กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์9นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี9  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั9นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทาํการ
ของทางบริษัท 

เงื&อนไขการยกเลิกการเดินทาง 



 

 

 

 

 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยว
หรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่
รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใด
อย่างหนึ� งเพื�อทําเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�
ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี9  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั9งหมด 
ทั9งนี9  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการ
นําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื9 อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือค่าบริการทั9งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี9  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั9นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทาํการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ@ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื&อนไขและขอ้กาํหนดอื&นๆ 

1. ทวัรนี์9 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั9น 



 

 

 

 

 

2. ทัวร์นี9 เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั9งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั9งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ@ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 1q 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ` วันก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 1] วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หาก
ทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าที�
ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ@ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยว
หรือเอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ@ ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อให้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั9งนี9  
บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ@ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ9 นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 
เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี9 คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั9น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ@ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ9 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื9 อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั9น  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตัวขึ9 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 1]] 

มิลลิลิตรต่อชิ9 น และรวมกนัทุกชิ9 นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน



 

 

 

 

 

ละ 1 ใบเท่านั9น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั9น  

2. สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั9น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์�ทํามาจากพืช และเนื9 อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 
ผลไมส้ด ไข่ เนื9 อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี9  หากเจา้หน้าที�
ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที�สงูมาก  

 


