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ก าหนดการเดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 2557 

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2557 

วันที่ 05 - 07 เมษายน 2557  
วันที่ 01 - 03 พฤษภาคม 2557 

**เมนูพิเศษ... ห่านย่างฮ่องกง/ อาหาร 5 ม้ือ** 

บริการด้วยเครื่องบินเอบัส เอ380 มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Avenue Of Star - A Symphony of Lights 
 

10:30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน 

สายการบินอิมิเรตแอร์ไลน์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท และเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์

สายการบิน แก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง…. 
 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อน

เวลาเครื่องออก 30 นาท ี
 

13:45 น. เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบินอิมิเรตแอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK384 ( บริการอาหารบนเครื่อง ) 
 

17:45 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอํานวย

ความสะดวกต่าง ๆ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว .. ทุกท่านกรุณาออกประตู B เท่าน้ัน และทุกท่าน  

ทัวร์ฮ่องกง - หนองปิง - ดิสนีย์แลนด ์ 

3 วัน 2 คืน โดยสายการบินอิมิเรต (EK) 
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(เวลาท้องถิ่นประเทศฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
 

จากนั้นนําท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง ... "ฮ่องกง" 

เป็นภาษากวางตุ้ง ซ่ึงมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงก่าง" ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือ

หอม" มีความเป็นมา สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้ง เป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็นสินค้าออก โดย

ที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากัน ท่ีท่าเรือน้ําลึกตอนใต้สุดของแผ่นดินจีน สืบเนื่องมาแต่ครั้งท่ีกวางตุ้ง เป็นแหล่งปลูก

ไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็นสินค้าออก โดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากัน ท่ีท่าเรือน้ําลึกตอนใต้สุดของแผ่นดินจีน   

จากนั้นนําท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาล

ใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ , เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคน

ดังอื่น ๆ ท่ีได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ ต่อด้วยนําท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์

เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระ การตา ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่า

เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ย่ิงใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสําคัญต่างๆ ท่ีตั้งอยู่

สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะ

ส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง…. 
   

    

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   (1) 
 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก  PANTA HOTEL  หรือ ระดับเทียบเท่า 4* 
 

วันที่สอง ฮ่องกง – น่ังกระเช้าหนองปิง 360C + สักการะพระใหญ่ลันเตา – สนุกสนานกับดิสนีย์แลนด์  

                    ชมการจุดพลุไฟ ก่อนปิด อย่างสวยงาม (รวมค่าบัตร) 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (2) ติ๋มซ า บริการท่านด้วยโจ้กหอมกรุ่น และซาลาเปา ต้นตําหรับรสชาติกวางตุ้งแท้ๆ  

 

    
 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็ นเกาะที่มีขนาดใหญ่

ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นําท่านนั่งกระเช้า NONGPING 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที 

ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบน

พื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับน้ําทะเล 371เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 

250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ .....   
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (3)    

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่อาณาจักรสวนสนุกอันย่ิงใหญ่ของเกาะฮ่องกง “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์” ให้ท่าน

เพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม อาทิ การนั่งรถไฟไอน้ําโบราณ

เพื่อชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากดิสนีย์, นั่งรถไฟเหาะที่ SPACE-

MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติท่ี MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลงพร้อมแสง สี 



 

- 3 - 
 

เสียงอันตระการตาที่ FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่าดงดิบที่ 

RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE 

19.00 น. สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ทําการจุดพลุไฟในชุด ‚DISNEY IN THE STARS‛ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสวน

สนุกดิสนีย์แลนด์ โดยจะจุดทุกวัน วันละ 1 ครั้งเท่านั้น 

 *** อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัทยาศัย เพื่อความสะดวกในการเล่นเครื่องเล่น *** 

 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก  PANTA HOTEL  หรือ ระดับเทียบเท่า 4* 
 
 

วันที่สาม ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์ > อ่าวรีพลัสเบย์ – วิคทอเรียพีค – วัดแชกงหมิว - อิสระตามอัทยาศัยย่านนาธาน  

                    สนามบิน - กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (4) ติ๋มซ า บริการท่านด้วยโจ้กหอมกรุ่น และซาลาเปา ต้นตําหรับรสชาติกวางตุ้งแท้ๆ  

 

    
 

 

 จากนั้นนําท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทัน สมัย เพื่อเดินทางสู่โดยโค้ช 

วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขาวิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเล่ืองลือไปทั่วโลก 

ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง แล้วนําท่านสู่ รีพัลส์เบย์ หรืออ่าวน้ าตื้น  ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบ

ของอังกฤษท่ีมาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ําตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมา

เที่ยวพักผ่อน ซ่ึงด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตาม

ความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข , เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระก าฬเทพเจ้าแห่ง

ความม่ังคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมท้ังกามเทพ ท่ีมีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และ

อธิษฐานด้วยการลูบคลําหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ และนําท่านสักการะ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม ถูก

กล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อท่ีว่า การหมุ นกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผัน

จากร้ายกลายเป็นดีได้ และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดท่ีนี่ โดย กังหันลม จะพา

ชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม จากนั้นนําท่านสู่ โรงงานจิวเวลรี่ ที่โดง่ดังที่สุดบน

เกาะฮ่องกงของฮ่องกง !.......  
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  (5)  เมนูพิเศษ ห่านย่าง ฮ่องกง 
 

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน เช่น น้ําหอม นาฬิกา กระเป๋าหนัง

ย่ีห้อต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนําที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า อาทิ 

GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ 

R Us  จากทั่วโลก …. 
 

  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง) ……. 
 



 

- 4 - 
 

 

17:30 น. ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทําการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ......... 
 

21:15 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินอิมิเรตแอร์ไลร์ (EK) เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
 

23:20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………. 

 
  

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  
 

อัตราค่าบริการทัวร์ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

29 - 31 มีนาคม 2557 22,900 22,900 21,900 6,900 

05 - 07 เมษายน 2557 22,900 22,900 21,900 6,900 

01 - 03 พฤษภาคม 2557 22,900 22,900 21,900 6,900 

 

หมายเหตุ 

1. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม              

3. หมายเหตุ เมืองจีน ฮ่องกง จะมีบังคับให้ท่านได้เข้าร้านรัฐบาล ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็   

    ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า… 
 

การช าระเงิน 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 5,000.- บาท ช่วงเทศกาลวันหยุดมัดจําท่านละ 10,000.- บาท สําหรับการจอง

นับตั้งแต่วันจองภายใน 3 วัน และ ส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน  ( การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา 

หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

 

** กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตมาก่อนการเดินทาง 30 วัน มาทีเ่บอร์ FAX  02-8077309  หรือ อีเมล์ 

rjtravel888@gmail.com ระบุช่ือฝ่ายขาย และ พีเรียตที่เดินทางค่ะ *** 
อัตราน้ีรวม 

 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ โดยสายการบิน อิมิเรตแอร์ไลน์ (EK)      

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  

 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ    

 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.   

mailto:rjtravel888@gmail.com
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 มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์ TA 25 ไทยวิวัฒน์) 

 หัวหน้าทัวร์ไทยนําคณะเดินทาง 
 

อัตราน้ีไม่รวม 

 กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

 และเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ  

     (10 HKG/คน/วัน = 30 HKG/วัน X 4 วัน = 120 HKG/ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน ประมาณท่านล่ะ 500 บาท) 

 กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ ยังไม่รามค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และค่าวีซ่า 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ แจกของแถม เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 20 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศ

สายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า... 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ

ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ 

แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือ

ได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศฮ่องกง)  ทางผู้จัด ขอสงวน

สิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมท้ังค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศฮ่องกงหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนําไปยังประเทศนั้น 

ๆ  หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เ ป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟกซ์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วันทําการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้านั้น  

จะคืนเงินมัดจําทั้งหมด  (ยกเว้น กรุ๊ปเหมา หรือ กรุ๊ปที่อยู่ในช่วงเทศกาลหรือ วันหยุดต่อเนื่องหรือช่วง High หรือ ช่วง 

High Peak ของสายการบิน)   

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชําระล่วงหน้าไปแล้วจํานวนมาก ขอสงวนสิทธ์ิใน

การหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานก ารณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก

เก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  
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 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามท่ีจองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเท่ียวสละ

สิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชําระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน เนื่องจากค่าใช้จ่ายท่ีท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการ

ชําระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชําระค่าใช้จ่ายท้ังหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่ง

แบบชําระเต็มมีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ

บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดิน ทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ

ในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะ

นําติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 

ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนด รวมถึงส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัด

เล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศฮ่องกง มี

กฎหมายห้ามนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อ

เป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก  

 

 

 “ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในครั้งน้ี” 


