
ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 1 จาก 8 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 
 
  

 
ชมความงามพระราชวงัหยวนหมงิ+โชว์สุดอลงัการกบันักแสดงกว่าร้อยชีวติ 

ขอพรวดัหวงัต้าเซียน หมุนกงัหันแก้ชง ณ วดัแชกงหมวิ  
ช้อปป้ิงสุดมนัส์ ณ หลอวู่ เซ็นเตอร์  ช้อปป้ิงย่านดงัถนนนาธาน ฮ่องกง 

 

 
 

พเิศษ 1 อาหารครบทุกมือ้ พเิศษ!!เป๋าฮือ้+ไวน์แดง 
พเิศษ 2 ชมโชว์สุดอลงัการ ณ พระราชวังหยวนหมิง 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เซ่ินเจิน้ 
10.00 น.     พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC  พบ

เจา้หนา้ท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 
13.05 น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX614 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง  
 (ทีม่จีอส่วนตัวทุกทีน่ั่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.45 น.     ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B”  

จากนั้ นเดินทางสู่ เซ่ินเจิ้น โดยรถไฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซ่ินเจ้ิน เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีเน้ือท่ี 2,020 
ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซ่ินเจ้ินได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์และ
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (1)   
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั FX HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

 

วนัทีส่อง เซ่ินเจิน้ – ช้อปป้ิงหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมงิหยวน – ชมโชว์อนัตระการตา 
 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)   
จากนั้ นน าท่านช้อปป้ิงท่ี หลอหวู่ พบกบัสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซ่ินเจ้ิน ซ่ึงคนไทยรู้จัก            
ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เส้ือผา้ 
ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากส าหรับคนท่ีท่านรัก และตวัท่านเอง และใหท่้านไดรั้บเลือกชม ร้าน
หยก สินคา้โอทอ็ปของเมืองจีน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3)   
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโคช้ แวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าไหมจีน             ท่ีมี

ช่ือเสียงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมท่ีห่มอุ่นในหนา้หนาว และเยน็สบายในหนา้ร้อน น าท่านชมสินคา้ยา
ประจ าบา้นของชาวจีน ยาบวัหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, 
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ฮ่องกงฟุต ฯลฯ น าท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซ่ึงเป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมิงท่ีนคร
ปักก่ิง หลงัถูกท าลายโดยพนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวงั
หยวนหมิงใหม่ไดง้บประมาณก่อสร้างถึง 600 ลา้นหยวน  สร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจกลางของ 
ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ท าให้สวนแห่งน้ีโอบลอ้มด้วยขุนเขาท่ีเขียวชอุ่ม และมีพื้นท่ีครอบคลุม
ทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักก่ิง ส่ิงท่ีท าให้สวน
หยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกบัสวนเก่าท่ีปักก่ิง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนท่ีเป็น
ศิลปะแบบตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือไดว้่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ซ่ึงจ าลองมาจากสถานท่ีในประวติัศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และธุรกิจการ
ท่องเท่ียว สวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตั้งแต่วนัท่ี 1กมุภาพนัธ์ ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มีภูเขาโอบรอบ
ทั้ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นท่ีราบ ส่ิงก่อสร้างต่างๆ สร้างข้ึนเท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน  มีมากกว่า 
100 ช้ิน อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนกัเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (4)  เมนูพเิศษ!! เป๋าฮือ้+ไวน์แดง 

จากนั้นชม โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซ่ึงใช้ผูแ้สดงกว่า 100 ชีวิต ซ่ึงประกอบด้วยการ
แสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ 
อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณฝีนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคนืเงินค่าโชว์ท่านละ 40 หยวน) 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั JIN JIANG HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

วนัทีส่าม จูไห่ - ฮ่องกง – วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัต้าเซียน – ช้อปป้ิงนาธาน – กรุงเทพ ฯ 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยโดยเรือเฟอร์ร่ี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) จากนั้น 

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมวิ เพื่อสักการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือกนั
ว่าถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีใน
วนัข้ึนปีใหม่ น าท่านเดินทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ หวอ่งไท่ซิน) เป็นวดั
เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง  ไร้
โรคภยัน าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบั
เยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  น าท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอทอปทอ้ง
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ถ่ินของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบา้นของคนจีนในการใชย้ารักษาโรค  
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6)  

น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าแบรนเนมต่างๆ  
จากนั้นอิสระให้ท่านเตม็อ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย              มี
ร้านขายของทั้งเคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบท่ีเป็นของ
พื้นเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่
ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเช่ือม
ติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้

22.15 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  CATHAY PACIFIC เทีย่วบินที ่  CX709 
00.05 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 
***************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 

คณะยนืยนัการเดนิทางที่  9 ท่านมหัีวหน้าทวัร์ 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง 

 
รายละเอยีด 
เทีย่วบิน 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็ก
มีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มี
เตียง 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

10 – 12 พฤศจิกายน 2560 
ขาไป    CX614 (13.05-16.45) 
ขากลบั CX709 (22.15-00.05) 

9,999 9,999 9,999 3,500 

02 – 04 ธันวาคม 2560 
ขาไป    CX614 (13.05-16.45) 
ขากลบั CX709 (22.15-00.05) 

12,999 
12,999 12,999 

3,500 
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09 – 11 ธันวาคม 2560 
ขาไป    CX654 (14.55-18.45) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

13,999 
13,999 13,999 

3,500 

15 - 17 ธันวาคม 2560 
ขาไป    CX614 (13.05-16.45) 
ขากลบั CX709 (22.15-00.05) 

9,999 9,999 9,999 3,500 

16 – 18 ธันวาคม 2560 
ขาไป    CX654 (14.55-18.45) 
ขากลบั CX709 (22.15-00.05) 

9,999 9,999 9,999 3,500 

06 – 08 มกราคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.45) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

9,999 9,999 9,999 3,500 

13 – 15 มกราคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.45) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

9,999 9,999 9,999 3,500 

03 – 05 กุมภาพนัธ์ 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.45) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

9,999 9,999 9,999 3,500 

17 – 19 มีนาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.45) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

9,999 9,999 9,999 3,500 

24 – 26 มีนาคม 2561 
ขาไป    CX654 (14.55-18.45) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

9,999 9,999 9,999 3,500 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจีนเพือ่โปรโมทสินค้าพืน้เมอืง ในนามของ
ร้านรัฐบาล คอื บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมผีล
กบัราคาทวัร์ ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม 
ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มคีวาม
ประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็น
จ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 
 
 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ลูกคา้เป็นหลกั 
 หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้

ท่านใดไม่สนใจกไ็ม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
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 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 100 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าท าวซีาเด่ียว (Single 1500 บาท / Double 2500 บาท) 
 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
 
 
 
 
 
 

 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี 
วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว
และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใด
อยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทาง
โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
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2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท า
เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐาน
การช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถว้น โดยมีเง่ือนไข
การคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการ
ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี 
วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว
และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้ งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี
ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่าน
ยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค  าน าหนา้ช่ือ 
เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้ง
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หนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 
5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ี
มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 
ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถ
น าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของ
ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง
เคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด 
ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้ง
เสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก  

 


