วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
11.00 น. พร้อมกัน ที่ สนามบิ นสุ วรรณภู มิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิ น EMIRATES พบ
เจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋
14.00 น. บินลัดฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(ที่นั ่ง 3-4-3 มีจอส่วนตัวทุกที่นั ่ง)

18.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B” จากนั้ น
นาท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็ นสะพานที่ถือได้วา่ เป็ นสะพานรางคู่ที่ยาวที่สุดในโลก
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (1) นาท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์
เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคา่ คืน การแสดงมัลติ มีเดี ยสุ ดยอดตระการตาที่ได้รบั การบันทึ ก
ในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้ นที่อาคารตึ ก
ระฟ้ าสาคัญต่ างๆ ที่ต้ังอยู่สองฟากฝั ่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้ าของตึ กเหล่านี้ ประดับไป
ด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึ งบรรยากาศ
อันคึกคักของฮ่องกง

วันที่สอง
เช้า

ที่พกั SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
ดิสนียแ์ ลนด์เต็มวัน
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซาขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุง้
ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก เป็ นต้น (2)

นาท่านเดิ นทางสู่ ฮ่องกง ดิสนียแ์ ลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ ประกอบด้วยพื้ นที่ 7 ส่วน
ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ แฟนตาซีแลนด์ ทูมอร์โรว์แลนด์ ทอย สตอ
รี่ แลนด์ กริ ซ ลี ย ์ กั ล ช์ และมิ ส ทิ ค พอยท์ และพบกับ เครื่ อ งเล่ น ใหม่ อ ย่ า ง IRON MAN
Experience บินไปกับไอร่อนแมน เหนื อฟากฟ้ าของฮ่องกง หยิ บแว่ นตา Stark Vision ขึ้ น
สวมใส่ แล้วเตรียมตัวสาหรับการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็ มตัว ! การบินแต่ ละครั้งของ Expo Edition
Iron Wing จะใช้พ ลังงานจากเตาปฏิ ก รณ์ อ าร์ค ของตนเองและมี เทคโนโลยี ล่ า สุ ด จากสตาร์ค
อินดัสตรี้ รวมถึงชุ ดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปั ญญาประดิษฐ์ และกระจกที่ซ่อมแซม
ตัวเองได้ เมื่อคุ ณพร้อมสาหรับการบินขึ้ น คุ ณจะได้ท่องฟากฟ้ าที่ตื่นเต้นเร้าใจของตัวเมือง เพื่อ
ชมมุมมองที่แปลกใหม่ล่าสุ ดและสูงที่สุดบนขอบฟ้ าของฮ่องกง นั ่นคือ Hong Kong Stark Tower
เพียงอยากเตื อนว่า มีรายงานถึ งปฏิ บัติการของไฮดร้าอยู่บริ เวณนี้ ให้เตรี ยมพร้อมสาหรับการ
ต่อสู!้ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่
ถนนเมนสตรีท

พร้อมด้วยทาวน์ สแควร์ ร้านค้าน่ ารักๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย จากนั้นไปสูบฉี ดอะดรีนา
ลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่ าที่เต็ มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทาง
และโชว์แรงระเบิดที่ ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ ซึ่งคุ ณจะได้พบกับปราสาทซิ นเดอ
เรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้ เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3
มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุ ษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคต
และสิ่ งที่ พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่ นอนว่าอย่าลื มแวะไปถ่ ายรูปกับมิคกี้
และจับมือกับเจ้าเป็ ดชื่อก้องโลก เดิ นท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยวัตถุ โบราณที่สร้างภาพ
ลวงตา 3 มิติ สารวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซึ่งวัตถุ โบราณน่ าตื่ นตาจากทัว่ โลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตา
ใน มิสทิค พอยท์ และไม่ ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊ กตา
นานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็ นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A
SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะ

ทักทายตุ๊กตาสวมชุ ดประจาชาติ ของไทย เชิญท่านสนุ กสนานกับเครื่องเล่นในดิ สนี ยแ์ ลนด์และ
โซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย
**อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ตามอัธยาศัย**

ที่พกั SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
วันที่สาม
เช้า

ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพลั ส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้ งจิมซาจุย่ - ฮ่องกง กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้ นนาท่าน ขึ้ นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง
สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ สดชื่น สามารถชมทัศนี ยภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้งั
เกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ยังตื่นตากับตึกระฟ้ าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรง
ตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ต้งั ของธุรกิจ
ชั้นนาของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ

นาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดี ไชน์ ที่ได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม
และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชค
ลาภเพื่อเป็ นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่ ง

ครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้ น 3 ปี จากนั้ นให้ท่านได้รบั พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลัง
ที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้ อคู่ ณ จุดนี้ ได้อีกด้วย

นาท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็ นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีนซึ่งถือเป็ นภูมิ
ปั ญญาพื้ นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค นาท่านเดิ นทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะ
เทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ
นาแต่สิ่งดีๆมาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่วดั นี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าแบรนเนมต่างๆ
จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มี
ร้านขายของทั้งเครื่องหนัง เครื่องกีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้ า กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่
เป็ นของพื้ นเมื องฮ่ องกงอยู่ด ้วยและตามซอกตึ ก อัน ซับ ซ้อ นมากมายมี SHOPPING COMPLEX
ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสิ นค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทาง
เชื่ อมติ ดต่ อกันสามารถเดิ นทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ ไม่ว่าจะ
เป็ น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI แ ละ
อีกมากมาย **อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย**

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.50 น. บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK 385
23.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
07 – 09 มิถุนายน 2561
14 – 16 มิถุนายน 2561
21 – 23 มิถุนายน 2561
28 – 30 มิถุนายน 2561
06 – 08 กันยายน 2561
13 – 15 กันยายน 2561
20 – 22 กันยายน 2561
04 – 06 ตุลาคม 2561
11 – 13 ตุลาคม 2561
18 – 20 ตุลาคม 2561
25 – 27 ตุลาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง

ราคาโปรโมชั ่น
ไม่มีราคาเด็ก

ราคาโปรโมชั ่น
ไม่มีราคาเด็ก

พักเดี่ยว
เพิ่ม
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ตอ้ งการเข้าดิสนียแ์ ลนด์ ไม่สามารถลดราคาทัวร์คืนได้
• โรงแรมที่พกั ที่ อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึ งผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
• หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายวันสุ ดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้แต่
ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุ ณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 25 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วัน เวลาดังกล่าวและวันหยุ ด นั ก ขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ น ๆถื อ ว่าเป็ นวัน หยุ ด ท าการของทาง
บริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดิ นทาง นั กท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อเอเจนซี่ ต ้อ งการขอรับ เงิ น ค่ าบริ ก ารคื น นั ก ท่ องเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ (ผู ม้ ี ชื่ อ ใ น
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบ
อานาจ หลักฐานการชาระเงิ นค่าบริ การต่ างๆ และหน้าสมุ ดบัญ ชี ธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงิน เข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้ ง หมดทั้ ง นี้ ทางบริ ษั ท จะหั ก ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ไ ด้จ่ า ยจริ ง จากค่ า บริ ก ารที่ ช าระแล้ว เนื่ องในการ
เตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ น ทางที่ ต ้องการัน ตี ม ัดจาหรือ ซื้ อขาดแบบมี เงื่ อนไข หรือ เที่ ย วบิ นเหมาล า Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วัน เวลาดังกล่ าวและวัน หยุ ดนั กขัต ฤกษ์ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้ น ๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ด ทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรื อทั้งหมด หรือถู กปฏิ เสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิ นค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้ง ให้ก ับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ า อย่า งน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ
ประเทศที่ ไม่ มี วีซ่ า และอย่างน้ อ ย 10 วัน ก่อ นการเดิ น ทางส าหรับ ป ระเทศที่ มี วีซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ ยวทุ กท่านยินดี ที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดิ นทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่ น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุ บัติ เหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญ หายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ยนแปลง หรื อการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ า งประเทศ ค่ าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตั วขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ม่ เกิ น 100
มิลลิ ลิตรต่ อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิ ลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่ งมีซิปล็ อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1
ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของดังกล่ าวมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้อ งใส่ กระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติ ดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

