วันแรก
12.00 น.
14.55 น.
18.45 น.

คา่

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC
พบเจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋
บินลัดฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX654 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
(ที่มีจอส่วนตัวทุกที่นั ่ง)
ถึ ง สนามบิ น CHEK LAP KOK หลังผ่ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื อ ง ให้ค ณะท่ า นออก Exit B”
จากนั้ นนาท่านเดินทางผ่ านสะพานชิงหม่า ซึ่ งเป็ นสะพานที่ ถือได้ว่าเป็ นสะพานรางคู่ ที่ยาว
ที่สุดในโลก
บริการอาหารค า่ ณ ภัต ตาคาร (1) น าท่ านชม A Symphony of Lights ความมหัศ จรรย์
เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคา่ คืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รบั การบันทึก
ในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้ นที่อาคาร
ตึกระฟ้ าสาคัญต่างๆที่ต้งั อยูส่ องฟากฝั ง่ ของอ่ าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้ ประดับ
ไปด้ว ยแสงไฟ ซึ่ ง เพี ย งกดสวิ ต ช์ก็ จ ะส่ อ งแสงสว่า งตระการตาเป็ นสี ต่ า งๆ แสดงให้เห็ น ถึ ง
บรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

ที่พกั SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
วันที่สอง
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วิ ค ตอเรีย พี ค – รีพั ล ส์เบย์ - วั ด แชกงหมิ ว – วั ด หวัง ต้า เซี ย น – ช้อ ปปิ้ งนาธาน –
พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุน่ มุ่น
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซาขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ
กุง้ , ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (2) จากนั้นนาท่านขึ้ นสู่เขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุด
ชมวิวที่ สวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนี ยภาพอันงดงาม
ของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้งั เกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ยังตื่นตากับตึกระฟ้ าที่สูงตระหง่านและ

อาคารต่างๆ ที่ ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็ นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่ าแบงค์และตึ ก
อื่นๆ อันเป็ นที่ต้งั ของธุรกิจ ชั้นนาของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่ าประทับใจ

นาท่านเยีย่ มชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม
และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ นาท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่าน
ได้เลือกชื้ อเป็ นของฝาก หรือเป็ นของที่ระลึกแด่ตวั ท่านเองจากนั้นนาท่านนมัสการขอพรจากเจ้า
แม่ กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคลที่ บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้าม
สะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่ งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้ น 3ปี จากนั้นให้ท่านได้รบั พลังจากศาลา
แปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้ อคู่ ณ
จุดนี้ ได้อีกด้วย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่
เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่
วัดนี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่

นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ ว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่
อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้ เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย
ซึ่งวัดแห่งนี้ เป็ นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้า
เซียน ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็ นรูปปั้ นสีทองมีเสี้ ยว
พระจันทร์อยูด่ า้ นหลังประทับอยู่ ชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้า
องค์นี้ต้องใช้ดา้ ยแดงผูน้ ิ้ วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี

น าท่ า นช้อ ปปิ้ งสิ น ค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่ า นได้เลื อ กซื้ อสิ น ค้าแบรนเนมต่ า งๆ
จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานี จิมซาจุ่ย มีรา้ น
ขายของทั้งเครื่องหนั ง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็ นของ
พื้ นเมืองฮ่องกงอยูด่ ว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่
ชื่ อ OCEAN TERMINAL ซึ่ ง ประกอบไปด้ว ยห้า งสรรพสิ น ค้า เรี ย งรายกัน อยู่ และมี ท างเชื่ อ ม
ติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้

คา่

บริ ก ารอาหารค า่ ณ ภั ต ตาคาร (4) บริ ก ารท่ า นด้ว ยอาหารทะเลสดๆ ณ หมู่ บ ้า น
ชาวประมง หลี่หยุ่นมุ่น ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับเมนู กุง้ มังกรอบซีส, เป๋าฮื้ อนึ่งซีอิ้ว, กั้งทอด
กระเทียม, ปู ผดั พริกไทยดา, กุง้ ลวก, หอยเชลล์นึ่งกระเทียมและวุน้ เส้น , ปลาสดนึ่ งซีอิ้ว
เป็ นต้น

ที่พกั SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
วันที่สาม
เช้า

กระเช้านองปิ ง – พระใหญ่โป่ วหลิน – ช้อปปิ้ ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซาขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ
กุ ง้ , ก๋ วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (5) จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางสู่สถานี Tung Chung เพื่ อขึ้ น
กระเช้าลอยฟ้า นองปิ ง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนี ยภาพอัน
งดงามระหว่างเดินทางจากที่สงู อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนัง่ ปรางสมาธิทอง
สัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระ
ใหญ่ได้ที่วัดโป่ วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนั เตา....องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่น
สัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนิ น
เขาเบื้ องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้สมั ผัสกับหมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิ ง
(Ngong Ping Villege) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ง
มากมาย บริเวณหมู่บา้ นจาลองแห่งนี้ ท่านจะได้พบความสนุ กที่สามารถผสมผสานระหว่างความ
เจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว

(หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิ งปิ ดซ่อมบารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็ นรถโค้ชของ
อุทยาน เพื่อนาท่านขึ้ นสูย่ อดเขาแทน และจะทาการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าท่านละ 40
เหรียญฮ่องกง)

จากนั้ น ให้ท่ า นอิ ส ระ ที่ ห ้า งดัง CITYGATE OUTLET ให้ท่ า นช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า ตามอัธ ยาศัย กับ
OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH ESPRIT POLO RALPH LAUREN หรือ
ว่าจะเป็ น Burberry รวมทั้งรองเท้ากี ฬ ามากมายหลายยี่ห อ้ และชั้น ใต้ดิน จะมี Supermarket
ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ (อิสระอาหารกลางวันและค ่าตามอัธยาศัย)
.....กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสูส่ นามบิน.....
22.25 น. บิ นลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX709/CX617
(กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนทาการจอง)
00.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**************************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
รายละเอียด
เที่ยวบิน

กาหนดการเดินทาง

01 – 03 กันยายน 2561
08 – 10 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561

ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ

CX654 (14.55-18.50)
CX709 (22.25-00.15)
CX654 (14.55-18.50)
CX709 (22.25-00.15)
CX654 (14.55-18.50)
CX709 (22.25-00.15)
CX654 (14.55-18.50)
CX617 (21.35-23.40)

ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2
ห้องละ
ผูใ้ หญ่
2-3 ท่าน เด็กมีเตียง
15,999
15,999
15,999
15,999

15,999
15,999
15,999
15,999

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มี
เตียง
14,999
14,999
14,999
14,999

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน ***

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
5,000
5,000
5,000
5,000

 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้
แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้ังสิ้ 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 ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษั ทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงิน ค่าบริการคื น นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่ างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ

มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้ ง หมดทั้ ง นี้ ทางบริ ษั ท จะหัก ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ได้ จ่ า ยจริ ง จากค่ า บริ ก ารที่ ช าระแล้ว เนื่ อ งในการ
เตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมัดจาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้ เป็ นทัวร์แ บบเหมา หากท่ า นไม่ ได้ร่ ว มเดิ น ทางหรื อ ใช้บ ริ ก ารตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่ ว นหรื อ ทั้ งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับ
ประเทศที่ ไม่ มี วีซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วีซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ดชอบค่ าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล ค า
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริก ารนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่างประเทศ ณ วันที่ ท างบริ ษั ท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุง พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่ มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่ องกงมี กฎหมายห้ามน าผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ทามาจากพื ช และเนื้ อสัตว์ทุ กชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก
ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่ จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่
ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

