วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights

11.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ T สายการบิน EMIRATES พบเจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋
14.00 น. บินลัดฟ้ าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(ทีน่ ั่ง 3-4-3 มีจอส่ วนตัวทุกทีน่ ั่ง)

18.05 น. ถึ งสนามบิ น CHEK LAP KOK หลังผ่านพิ ธี ก ารตรวจคนเข้าเมื อง ให้ ค ณะท่ านออก Exit B” จากนั้น น าท่ านเดิ น
ทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็ นสะพานที่ถือได้วา่ เป็ นสะพานรางคู่ที่ยาวที่สุดในโลก
ค่า
บริ การอาหารค่ า ณ ภัต ตาคาร (1) นาท่ านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่ ม ต้นในเวลา
20.00 น. ทุกค่าคืน การแสดงมัลติมีเดี ยสุ ดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกิ นเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสง
และเสี ยงถาวรที่ ยิ่งใหญ่ ที่สุ ดของโลกครอบคลุ มพื้นที่ อาคารตึ กระฟ้ าส าคัญต่างๆ ที่ ต้ งั อยู่ส องฟากฝั่ งของอ่าว
วิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่ งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่ องแสงสว่างตระการตาเป็ นสี
ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

วันที่สอง
เช้ า

ทีพ่ กั SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
ดิสนียแ์ ลนด์เต็มวัน
บริ การอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วยติ่มซาขึ้ นชื่ อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋ า ขนมจีบกุง้ ก๋ วยเตี๋ยวหลอด
โจ๊ก เป็ นต้น (2)
นาท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่ งจินตนาการนี้ ประกอบด้วยพื้นที่ 7 ส่ วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยู
เอสเอ , แอดเวนเจอร์ แลนด์ แฟนตาซีแลนด์ ทูมอร์ โรว์ แลนด์ ทอย สตอรี่ แลนด์ กริซลีย์ กัลช์ และมิสทิค พอยท์

และพบกับเครื่ องเล่นใหม่อย่าง IRON MAN Experience บินไปกับไอร่ อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่ องกง หยิบ
แว่ นตา Stark Vision ขึ้นสวมใส่ แล้วเตรี ยมตัวสาหรับการเข้าสู่ ยุคใหม่อย่างเต็มตัว! การบินแต่ละครั้งของ Expo
Edition Iron Wing จะใช้พลังงานจากเตาปฏิ กรณ์ อาร์ คของตนเองและมี เทคโนโลยีล่าสุ ดจากสตาร์ ค อิ นดัส ตรี้
รวมถึ งชุ ดเกราะโลหะที่มีความทนทานสู ง ระบบปั ญญาประดิษฐ์ และกระจกที่ซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อคุ ณพร้อม
สาหรับการบินขึ้น คุณจะได้ท่องฟากฟ้ าที่ตื่นเต้นเร้าใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม่ล่าสุ ดและสู งที่สุด
บนขอบฟ้ าของฮ่องกง นัน่ คือ Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิ บตั ิการของไฮดร้าอยู่
บริ เวณนี้ ให้ เตรี ยมพร้ อมส าหรั บ การต่ อสู ้ ! ซึ่ งแต่ ละแห่ งต่ างมี จุดเด่ นความพิ เศษเฉพาะตัว ท่ องอเมริ ก าฉบับ
ย่อส่ วนอย่างมีชีวติ ชีวาที่ถนนเมนสตรี ท
พ
ร้
อ
ม
ด้
ว
ยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารักๆ และหอสังเกตการณ์ วิคตอเรี ย จากนั้นไปสู บฉี ดอะดรี นาลี นในแอดเวนเจอร์ แลนด์
ผจญภัยกับการล่องเรื อท่องป่ าที่เต็มไปด้วยสิ งสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่ อาณาจักร
แห่ งแฟนตาซี ที่ ซ่ ึ งคุ ณจะได้พบกับปราสาทซิ นเดอเรลลา และวงดนตรี ประสานเสี ยงมิ คกี้ เมาส์ พร้ อมด้วยเอฟ
เฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุ ษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์ โรว์แลนด์
ดินแดนแห่ งอนาคตและสิ่ งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรู ปกับ
มิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ ดชื่อก้องโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่สร้างภาพลวงตา 3 มิติ
สารวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซ่ ึ งวัตถุโบราณน่าตื่นตาจากทัว่ โลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท์ และไม่ ควร
พลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรื อชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ่ งแบ่งเป็ นโซนของแต่ละชาติไว้
โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสี ยงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสี ยงเครื่ องดนตรี ที่เป็ น
เอกลักษณ์ ของแต่ละชาติ และอย่าลื มแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุ ดประจาชาติของไทย เชิ ญท่านสนุ กสนานกับเครื่ อง
เล่นในดิสนียแ์ ลนด์และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย
**อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่า ตามอัธยาศัย**

ที่
พั
ก

SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพลั ส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้ งจิมซาจุย่ - ฮ่องกง กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้น น าท่ าน ขึ้น สู่ ยอดเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัส ชมวิวสู ง ที่ สุ ดและสวยที่ สุ ดของฮ่ องกง สั ม ผัส
บรรยากาศบริ สุทธิ์ สดชื่ น สามารถชมทัศนี ยภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้ งั เกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้
ยังตื่นตากับตึกระฟ้าทีส่ ู งตระหง่ านและอาคารต่ างๆ ทีก่ ่ อสร้ างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็ นทรัลพลาซ่ า ตึกไช
น่ าแบงค์ และตึกอืน่ ๆ อันเป็ นทีต่ ้ งั ของธุรกิจ ชั้ นนาของฮ่ องกงพร้ อมทั้งถ่ ายภาพอันสวยงามน่ าประทับใจ

นา
ท่
า
น
เ
ยีย่ มชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยีย่ ม และใช้ในการ
เสริ มดวงเรื่ องฮวงจุย้ พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้าแห่ งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริ
มงคลที่ บ ริ เวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ อ อายุซ่ ึ งเชื่ อ กัน ว่าข้ามหนึ่ งครั้ งจะมี อ ายุ
เพิ่มขึ้ น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิ ศ ซึ่ งถื อว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ ดีที่สุดของ
ฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่ องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย

นา
ท่
า
น
ช
มร้ านยาสมุน ไพร เป็ นสิ น ค้าโอท๊ อปท้องถิ่ นของฮ่ องกง ให้ท่านได้ชมยาจี น ซึ่ งถื อเป็ นภูมิปัญ ญา
พื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง
และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆมาให้
ช
า
ว
ฮ่
อ
งกงนิยมไปสักการะที่วดั นี้ในวันขึ้นปี ใหม่

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านช้ อปปิ้ งสิ นค้ าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ ท่านได้ เลือกซื้อสิ นค้ าแบรนเนมต่ างๆ จากนั้นอิสระให้ ท่าน
เต็ม อิ่มกับ การช้ อปปิ้ งย่ านจิ ม ซาจุ่ ยมักจะตั้ งต้ นกันที่ส ถานี จิมซาจุ่ ย มีร้านขายของทั้งเครื่ องหนัง เครื่ องกีฬ า
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า กล้ องถ่ ายรู ป ฯลฯ และสิ นค้าแบบที่เป็ นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อน
มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ งประกอบไปด้วยห้างสรรพสิ นค้า
เรี ยงรายกันอยู่ และมีทางเชื่ อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้ แบรนด์ ดังมากมายให้ ท่านได้ เลือกซื้อ ไม่ ว่า

จะเป็ น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และ
อีกมากมาย **อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย**

21.50 น.
23.45 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เทีย่ วบินที่ EK 385
คณะเดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
16 – 18 เมษายน 2561
22 - 24 เมษายน 2561
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
10 – 12 พฤษภาคม 2561
17 – 19 พฤษภาคม 2561
24 – 26 พฤษภาคม 2561
27 – 29 พฤษภาคม 2561
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2561
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

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
16,999
16,999
19,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
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
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

11 – 13 ตุลาคม 2561
18 – 20 ตุลาคม 2561
25 – 27 ตุลาคม 2561

16,999
16,999
16,999

5,000
5,000
5,000

หมายเหตุ: หากลูกค้ าไม่ ต้องการเข้ าดิสนีย์แลนด์ ไม่ สามารถลดราคาทัวร์ คนื ได้

 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้า
เป็ นหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรู ปแล้วมาจาหน่ ายวันสุ ดท้ายลูกทัวร์ ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้แต่ถา้
ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้ งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่ น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 90 เหรี ยญ/ทริ ป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่

2. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยว
หรื อเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิการเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่ น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศ
ในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ ยวต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่ องเที่ ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การ
คืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการ
จัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ นทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra
Flight กับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การ
ทั้งหมด

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่ น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศ
ในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอืน่ ๆ
1. ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่ วน
หรื อทั้งหมด หรื อถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วน
หรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวี
ซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะ
ชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ
เลขที่หนังสื อเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่ง
หน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ

6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน
เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8. มัคคุ เทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
ข้ อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของ
ดังกล่ าวมี ข นาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์ม ากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่ ก ระเป๋ าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้อ ง
เครื่ องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่ น ผัก ผลไม้สด
ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

