
 

 

รหัสทัวร ZET1901995 

ทัวรฮองกง เซิ้นเจิ้น 3 วัน 2 คืน (MS) 
ถนนคนเดินตงเหมิน   หลอหวู   จําลองเมืองฮอลแลนด 
MANGROVE GROOVE เปนโชวน้ําแบบ 3D   วัดแชกงหมิว 
วัดหวังตาเซียน  ชอปปم�งนาธาน 
 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮองกง – เซินเจ้ิน – ถนนคนเดินตงเหมิน 
 
11.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอรเช็คอิน Q สายการบิน 

Egypt Air  พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินต๋ัว 
14.25 น.     บินลัดฟ�าสูฮองกง โดยเที่ยวบิน MS960 บริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง  
18.00 น.     ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทาน

ออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B 
จากน้ันเดินทางสู เซินเจ้ิน โดยรถโคช (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซินเจิ้น 
เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเปนเพียงหมูบานชาวประมงธรรมดาอยูใน
มณฑลกวางตุง มีเน้ือที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นไดรับการวาง
ระบบผังเมืองอยางดีมีสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบสวยงาม 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1) 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนคนเดินตงเหมิน Dongmen ที่คนสวนใหญนิยม
มาชออปปم�งเปนอันดับสองรองจากหาง เปนทั้งถนนและตลาดชื่อดังของเซินเจิ้น 
ศูนยรวมแหงการชอปปم�งสินคามากมายภายในประเทศ สามารถเลือกซื้อของได
หลากหลายมากมา รวมถึงสินคาเสื้อผา เครื่องประดับ อุปกรณไอทีรานอาหาระแบ
รนดตางๆ มากมาย 
นําทานเขาสูที่พกั HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน 
 

วันที่สอง เซินเจิ้น – หลอหวู – จําลองเมืองฮอลแลนด – MANGROVE GROOVE 
เปนโชวน้ําแบบ 3D 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2)   
จากน้ันนําทานชอปปم�งที่ หลอหวู พบกับสินคาราคาถูกแหลงใหญของเซินเจิ้น ซึ่ง
คนไทยรูจัก ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินคามากมายหลายหมวดหมู เชน 
กระเป�า รองเทา นาฬิกา เสื้อผา ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากสําหรับคนที่ทาน
รัก และตัวทานเอง และใหทานไดรับเลือกชม รานหยก, รานยา, รานผาไหม 
สินคาโอท็อปของเมืองจีน 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
จากน้ันนําทานเดินทางสู จําลองเมืองฮอลแลนด Shenzhen Dutch Flower 
Town นําทานชมเมืองจําลองที่สรางขึ้นมาเพื่อใหเหมือนประเทศฮอลแลนด ให
ทานไดชมดอกไมจําลอง และสถานที่ตกแตงใหเหมือนประเทศฮอลแลนด ใหทาน
ไดถายภาพท่ีมีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจําลองประจําชาติฮอลแลนด 

 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)  เมนูพิเศษ!! เป�าฮื้อ+ไวนแดง 
นําทานชมโชว MANGROVE GROOVE เปนโชวนํ้าแบบ 3D ที่ใชทุนสรางกวา
200 ลานหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเปน
โรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถจุได 2595 คน เปนโชวที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู
กลากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อวา "ปกแหงความรัก" เพื่อ
เอามาชวยนกที่ถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในป�าโกงกาง การแสดงใชอุปกรณ เชน 
แสงเลเซอร ไฟ เครื่องเปลงแสง มานน้ํา ระเบิดน้ํา ฯลฯ กวา 600 ชนิด เปนโชว
น้ําที่ใหญและทันสมัยท่ีสุดในโลก 



 

 

นําทานเขาสูที่พัก HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน 
 

วันที่สาม   เซินเจิ้น – ฮองกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – ชอปปم�งนาธาน – 
กรุงเทพฯ 

 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)   

นําทานเดินทางสู ฮองกง โดยรถโคช (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ทานเดินทางสู วัดแช
กงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดตั้งจิตอธิษฐาน
ดานหนาองคเจาพอแชกง จากน้ันใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด 
แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อ
กันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะชวยปดเป�าสิ่งช่ัวรายออกไป และ
นําพาสิง่ดีๆเขามา 
 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “วัดกังหันลม” เปนอีกหน่ึงวัดที่มี
ประวัติศาสตรอันยาวนาน สรางมาต้ังแต 300 ปกอน ตามตํานานเลากันวา



 

 

ไดมีโจรสลัดตองการที่จะมาปลนชาวบาน เมื่อนายพลแชกงรูเขาก็ไดบอกให
ชาวบานพับกังหันลมแลวนําไปติดไวที่หนาบาน ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและ
ไมไดทําการปลน ชาวบานจึงมีความเช่ือวากังหันลมน้ันชวยขจัดสิ่งช่ัวรายที่กําลังจะ
เขามา และนําพาสิ่งดีๆมาสูตน จึงไดสรางวัดแชกงแหงน้ีชึ้น เพื่อระลึกถึงนายพล
แชกง และเปนที่สักการะบูชาเพื่อไมใหมีสิ่งไมไดเกิดขึ้น 

 
นําทานเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของ
ฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม 
และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย โดยการยอ
ใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเปนเครื่องประดับ 
ไม ว า จ ะ เป น  จี้   แ ห วน   กํ า ไล  เพื่ อ ให เป น
เครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา 
นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตวนํา
โชคอยางปم�เซีย่ะ  อิสระใหทานไดเลือกชื้อเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลึก หรือนํา
โชคแดตัวทานเอง 

 
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดน้ีวา หวองไทซิน) 
เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดน้ีเพื่อขอพรให
สุขภาพแข็งแรง ไรโรคภัย ซึ่งวัดแหงน้ีเปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองค
อยางเทพเจาหลักของวัดคอืเทพหวังตาเซียน 

 

 



 

 

 
 

วิธีการอธิษฐานขอคู ขั้นแรกก็ทําน้ิว
ตามแบบในรูปเลยเอาน้ิวโป�งกด

ปลายน้ิวนาง แลวเอาน้ิวกอยสอดเขาไปใน
รูของน้ิวนางทั้ง 2 ขาง คอยๆ ทํา ใจเย็นๆ 
ไมยากเกินไปแนนอน  ดูจากภาพไมตอง
ตกใจวาจะทําไดมั้ย เพราะบริเวณดานขางจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียด
อีกครั้ง 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) พิเศษ!! บรกิารทานดวยหานยาง 
 
   นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซื้อสินคา

แบรนเนมตางๆ  จากนั้นอิสระใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปم�งยานจิมซาจุย
มักจะตั้งตนกันที่สถานีจิมซาจุย มีรานขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, 
เครื่องใชไฟฟ�า, กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยู
ดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ
ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู 
และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทาน
ไดเลือกซื้อ ไมวาจะเปน  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, 
HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย  สมควรแก
เวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

 
20.50 น.    บินลัดฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS961 (กรุณาเช็คเที่ยวบินใน

ตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) 
22.40 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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



 

 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหนาทัวร 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

ราคาจอย
แลนด 

ไมใชตั๋ว 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

15 – 17 สิงหาคม 2562 9,999 9,999 5,999 3,500 
29 – 31 สิงหาคม 2562 8,999 9,999 5,999 3,500 
05 – 07 กันยายน 2562 9,999 9,999 5,999 3,500 
19 – 21 กันยายน 2562 8,999 9,999 5,999 3,500 
10 – 12 ตุลาคม 2562 9,999 9,999 5,999 3,500 
17 – 19 ตุลาคม 2562 8,999 9,999 5,999 3,500 
24 – 26 ตุลาคม 2562 9,999 9,999 5,999 3,500 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม 

คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น*** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 200 หยวน /ทริป/ทาน 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน  และฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองเพ่ือโป
รโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, 
หยก และจิวเวอรรี่ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทาน
แวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 
 
 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจ

สามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปน
การบอกกลาวลวงหนา 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการพักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ  
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 คาวีซากรุป (วีซาหนาดาน 144) เขาประเทศจีน 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน 

(วีซากรุป) ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวซีาเพิ่ม ทานละ 2,500 บาท**   
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 



 

 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 หยวน /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาทําวีซาเดี่ยวตามโปรแกรม (เขาออกเมืองจีน 1 ครั้ง เปนเงินจํานวน 2200 บาท/ทาน) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 15 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 



 

 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก



 

 

การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก
ใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ันถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน
เทาน้ัน  



 

 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่ง
เหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสงูมาก  


