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วันแรก
กรุงเทพฯ – A Symphony of Lights - ฮ่องกง
08.00 น. พร้อ มกัน ที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้ น 4 ประตู 5 เคาน์เ ตอร์ K สายการบิ น HONG KONG
AIRLINES พบเจ้าหน้าที่ ทาการเช็คอิ นตัว๋
11.10 น. บิ นลัดฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ ยวบิ น HX772 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
15.05 น. ถึ งสนามบิ น Chek Lap Kok หลังผ่ านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมื อง ให้คณะท่ านออก Exit B”จากนั้ น
นาท่ านเดินทางผ่ านสะพานชิงหม่ า ซึ่ งเป็ นสะพานที่ ถือได้ว่าเป็ นสะพานรางคู่ ที่ ยาวที่ สุดในโลก
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่ านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุ กคา่ คืน การ
แสดงมัลติมีเดียสุ ดยอดตระการตาที่ ได้รบั การบันทึ กในกินเนสบุ๊ คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสี ยง
ถาวรที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุ มพื้ นที่ อาคารตึกระฟ้าสาคัญต่างๆที่ ต้งั อยู่ สองฟากฝั ่งของอ่ าว
วิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่ านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่ งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่ องแสงสว่าง
ตระการตาเป็ นสี ต่างๆ แสดงให้เห็นถึ งบรรยากาศอันคึกคักของฮ่ องกง
นาท่ านเข้าสู่ ที่พกั พักที่ DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเที ยบเท่ า
วันที่ สอง
เช้า

ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิ ว-ช้อปปิ้ ง DUTY FREE
บริการอาหารเช้ า ณ ภัต ตาคาร บริการท่ านด้วยติ่มซ าขึ้ นชื่ อ ของฮ่อ งกง อาทิ ฮะเก๋า , ขนม
จีบกุง้ , ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (2)
จากนั้ น น าท่ าน ชมวิว เขา VICTORIA PEAK โดยรถบั ส ชมวิ วสู งที่ สุ ดและสวยที่ สุดของฮ่ องกง
สัมผัส บรรยากาศบริ สุทธิ์ สดชื่ น สามารถชมทั ศนี ย ภาพอันงดงามของ เกาะฮ่ องกงและเกาลู นได้
ทั้งเกาะอย่ างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้ าที่ สูงตระหง่านและอาคารต่ างๆ ที่ ก่อสร้างตรง
ตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึ กเซ็ นทรัลพลาซ่ า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ ต้งั ของธุ รกิ จ
ชั้นนาของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ
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นาท่ านเยี่ ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ ขนชื
ึ้ ่ อของฮ่ อ งกงพบกับ งานดี ไชน์ ที่ได้รับรางวัลอั นดับ เยี่ ย ม
และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ ้ย พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้า แม่ กวนอิ ม และเทพเจ้าแห่งโชค
ลาภเพื่ อเป็ นสิ ริม งคลที่ บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ ออายุ ซึ่งเชื่ อกัน ว่าข้ามหนึ่ ง
ครั้งจะมี อายุ เพิ่มขึ้ น 3ปี จากนั้นให้ท่านได้รบั พลั งจากศาลาแปดทิ ศ ซึ่ งถื อว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่
ดีที่ สุ ดของฮ่ อ งกง อี ก ทั้ งยั งให้ท่ านได้ข อพรเรื่ อ งเนื้ อคู่ ณ จุดนี้ ได้อี กด้ว ย.น าท่ านชม ร้า นยา
สมุ นไพร เป็ นสิ นค้าโอท๊ อ ปท้องถิ่ นของฮ่ อ งกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่ งถื อเป็ นภู มิปัญญาพื้ นบ้าน
ของคนจี นในการใช้ยารัก ษาโรค นาท่ านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิ ว เพื่อสั กการะเทพเจ้าแชกง และ
ให้ท่านหมุ นกังหันทองแดง ที่ เชื่ อกันว่าถ้าหมุ น 3 รอบ จะขับไล่ สิ่งชัว่ ร้ายและ น าแต่สิ่งดี ๆ มาให้
ชาวฮ่ องกงนิ ยมไปสักการะที่ วดั นี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่ านช้อ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ ท่า นได้เลื อกซื้ อสินค้า แบรนเนมต่ างๆ
จากนั้นอิสระให้ ท่า นเต็ม อิ่มกับการช้ อปปิ้ งย่านจิม ซาจุย่ มั กจะตั้งต้นกันที่ สถานี จมิ ซาจุ ่ย มี
ร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกี ฬา, เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้อ งถ่ายรูป ฯลฯ และสิ นค้าแบบที่
เป็ นของพื้ นเมื อ งฮ่ อ งกงอยู่ ด้ว ยและตามซอกตึก อั น ซั บซ้ อ นมากมายมี SHOPPING COMPLEX
ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ งประกอบไปด้วยห้างสรรพสิ น ค้าเรี ยงรายกันอยู่ และมี ทาง
เชื่อ มติ ดต่ อกันสามารถเดิ นทะลุ ถึงกันได้ ให้แ บรนด์ด ังมากมายให้ ท่า นได้เ ลือ กซื้ อ ไม่ ว่ าจะ
เป็ น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอี ก
มากมาย **อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
พักที่ DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเที ยบเท่ า

วันที่ สาม
เช้า

ช้อปปิ้ งถนนนาธาน – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
จากนั้น นาท่ านเดินทางสู่ แหล่ ง ช้อปปิ้ งที่ ย่า นจิมซาจุย่ ถนนนาธาน ซึ่ งเป็ นแหล่ งรวบรวมสิ นค้า
แบรนด์เนมจากทัว่ ทุ กมุ มโลก ท่ านจะได้เลื อกซื้ อสิ นค้าประเภทต่างๆ อย่ างเต็มอิ่ มจุใจ ไม่ ว่ า
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คุณ จะมี รสนิ ยมแบบไหน หรือ งบประมาณเท่ าใดศู น ย์ก ารค้าชั้น เลิ ศของฮ่ องกงมี ทุ ก สิ่ งที่ คุณ
ต้องการ ศู นย์ก ารค้าที่ ก ว้างขวางเหล่ านี้ เป็ นแหล่ งรวมห้อ งเสื้ อที่ จาหน่ ายสิ น ค้า แบรนด์เนมของ
ดีไซน์เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั ่วทุ กมุ มโลก อี ก ทั้งยังเป็ นที่ ที่คุณ สามารถจะอิ่ ม เอมกับอาหารชั้น
เลิ ศบรรยากาศหรูเลื อ กอร่ อ ยกับ ร้านอาหารรสเด็ ดของฮ่ องกง หรื อเลื อกช้ อปปิ้ งที่ โอเชี่ ยน
เทอร์มินลั แหล่ งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนาที่ มีให้ เลือกชมและ ช้ อปมากกว่ า 700 ร้า น
อา ทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ข อ งฝ า ก
คุณหนูที่ Toy’s Us **อิสระอาหารกลางวันและอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
สมควรแก่เวลานาท่ านเดินทางสู่สนามบิ น
00.40 น. บิ นลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น HONG KONG AIRLINES เที่ ยวบิ นที่ HX773
03.00 น. คณะเดินทางถึ ง สนามบิ นสุวรรณภู มิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่ านที่ ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิ น ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบิ นอาจมี การปรับเปลี่ ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่ ได้แจ้งให้ทราบล่ วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุ กท่ านที่ ใช้บริการ *** คณะยื นยันการเดินทางที่ 9 ท่ านมี หวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 1 เด็ก 2
กาหนดการเดินทาง
รายละเอียด
ห้องละ
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว
เที่ ยวบิ น
2-3
เด็กมี
เด็กไม่ มี
เพิ่ม
ท่ าน
เตียง
เตียง
ขาไป HX772 (11.10-15.05)
19 – 21 มกราคม 2561 ขากล
15,999 15,999 14,999 5,000
ับ HX773 (00.40-03.00)
ขาไป HX772 (11.10-15.05)
26 – 28 มกราคม 2561 ขากล
15,999 15,999 14,999 5,000
ับ HX773 (00.40-03.00)
ขาไป HX772 (11.10-15.05)
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 ขากล
15,999 15,999 14,999 5,000
ับ HX773 (00.40-03.00)
ขาไป HX772 (11.10-15.05)
09 – 11 มี นาคม 2561 ขากล
15,999 15,999 14,999 5,000
ับ HX773 (00.40-03.00)
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่ องเที่ ยวแห่ งเมื องจีน เพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมื อง ใน
นามของร้า นรัฐบาล คื อ บั ว หิ ม ะ, ผ้า ไหม, ไข่ มุ ก , ใบชา, ใยไผ่ ไหม, หยก ซึ่ งจาเป็ นต้อ งระบุ ไว้ ใ น
โปรแกรมทัว ร์ เพราะมี ผลกับ ราคาทัวร์ ทางบริ ษัท ฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุ กท่ านว่า ร้านรัฐบาลทุ ก
ร้านจาเป็ นต้อ งรบกวนทุ กท่ า นแวะชม ซื้ อหรือ ไม่ ซ้ ื อขึ้นอยู่กับ ความพอใจของลูกค้า เป็ นหลัก ไม่ มีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่ มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุ กเมื อง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่ เกิดขึ้นจากท่ านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
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อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิ นไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบิ นทุ กแห่งที่ มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ านละไม่ เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ ยวตามรายการ
 ค่าที่ พกั ตามที่ ระบุ ในรายการ พักห้องละ 2 ท่ านหรือ 3 ท่ าน  ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ ระบุ ในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุ บัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าท าหนังสื อ เดิน ทาง ค่าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอิ น เตอร์เน็ ต ค่าซัก รีด มิ นิบ าร์ในห้อง รวมถึ ง ค่าอาหารและเครื่อ งดื่ ม ที่ สั ่งเพิ่ ม นอกเหนื อ รายการ (กรุ ณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิ ปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ท่ านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่ าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่ จ่าย 3%
• โรงแรมที่ พกั ที่ อ าจะมี การสลับปรับ เปลี่ ยนขึ้ นอยู่ ก ับความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึ งผลประโยชน์
ลู กค้าเป็ นหลัก
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่ องเที่ ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่ านเพื่อสารองที่ นงั ่ ภายใน 1 วันทาการ
2. นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้อ งช าระเงิน ค่ า บริ ก ารส่ ว นที่ เหลื อทั้ งหมดก่ อ นวัน เดิ น ทางอย่ างน้ อ ย 20 วัน กรณี
นัก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ชาระเงิ น หรือ ชาระเงิน ไม่ ครบภายในก าหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่ านถู ก ปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่ องเที่ ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่ อใดๆ กับทางบริษท
ั เช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วัน จัน ทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจาก
วัน เวลาดังกล่ าวและวัน หยุ ดนั ก ขัตฤกษ์ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้น ๆถื อว่ าเป็ นวัน หยุ ดท าการของทาง
บริษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่ องเที่ ย วต้องการขอยกเลิ กการเดินทาง หรือเลื่ อนการเดินทาง นักท่ องเที่ ยว(ผู ้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือเดิน ทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิ กที่ บริษทั อย่ างใดอย่ างหนึ่ งเพื่อแจ้ง
ยกเลิ กการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อัก ษร ทางบริษทั ไม่ รบั ยกเลิ กการจองผ่ านทางโทรศัพท์ไม่ ว่ า
กรณี ใดๆ
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2. กรณี นักท่ องเที่ ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นัก ท่ องเที่ ยว (ผู ้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์

อี เมลล์ หรื อ เดิ นทางมาเซ็ น เอกสารการขอรับ เงิ น คืน ที่ บริ ษทั อย่ างใดอย่ างหนึ่ งเพื่ อท าเรื่อ งขอรับ เงิ น
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลัก ฐานประกอบการมอบอานาจ หลัก ฐานการชาระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุ ดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงิน เข้าให้ครบถ้ วน โดยมี เงื่ อนไขการคื น
เงินค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
2.1 ยกเลิ กก่ อนวัน เดิน ทางไม่ น้อ ยกว่า 30 วันท าการ คื นเงินค่ าบริการร้อ ยละ 100 ของค่าบริก ารที่
ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิ กก่ อ นวัน เดิ นทางไม่ น้ อ ยกว่ า 15 วันท าการ คื น เงิน ค่ าบริ การร้อยละ 50 ของค่ าบริ การที่
ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่ คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ ไ ด้จ่ ายจริงจากค่าบริ การที่ ชาระแล้ วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการน า
เที่ ยวให้แก่นักท่ องเที่ ยว เช่น การสารองที่ นงั ่ ตัว๋ เครื่องบิ น การจองที่ พกั ฯลฯ
3. การเดิน ทางที่ ต ้องการันตี มั ด จาหรือ ซื้ อขาดแบบมี เงื่อ นไข หรื อเที่ ย วบิ น เหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับ สายการบิ น หรือผ่ านตัว แทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่ มีก ารคื นเงิน มัดจ าหรื อ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่ อใดๆ กับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วัน จัน ทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจาก
วัน เวลาดังกล่ าวและวัน หยุ ดนั ก ขัตฤกษ์ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้น ๆถื อว่ าเป็ นวัน หยุ ดท าการของทาง
บริษทั
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางกรณี มีนักท่ องเที่ ยวเดินทางไม่ ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยวเท่ านั้ น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่าบางส่ ว น
หรือ ทั้งหมด หรือ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า-ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัท จะไม่ คืนเงิ นค่ าบริก ารไม่ ว่ า
บางส่ วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่ าน
โดยจะแจ้งให้กบั นัก ท่ องเที่ ยวทราบล่ วงหน้าอย่ างน้ อย 7 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่ ไ ม่ มีวีซ่ า
และอย่ างน้ อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ มีวี ซ่า แต่หากทางนักท่ องเที่ ยวทุ ก ท่ านยิ นดี ที่
จะชาระค่ าบริก ารเพิ่ม จากการที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ยวร่ว มเดิ นทางน้ อ ยกว่ าที่ ท างบริ ษัทก าหนดเพื่ อ ให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายิ นดีที่จะให้บริการต่อไป
โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง ช้ อปปิ ้ ง (HX) 3วัน 2คืน - รหัสทัวร์ HK281803

4. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รบั ผิ ดชอบค่ าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คานาหน้ า
ชื่อ เลขที่ หนั งสื อ เดิน ทาง และอื่ น ๆ เพื่อ ใช้ในการจองตัว๋ เครื่อ งบิ น ในกรณี ที่ นั กท่ องเที่ ยวมิ ไ ด้ส่ งหน้ า
หนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดิน ทางตามความเหมาะสม เพื่อ ให้ส อดคล้อ ง
กับสถานการณ์ ภู มิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ น ทางจริงของประเทศที่ เดิน ทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึ ง
ความปลอดภัยของนักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อ ความเสี ยหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนักท่ องเที่ ย ว
ที่ มิ ไ ด้เกิ ดจากความผิ ดของทางบริ ษัท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล ก ารนั ดหยุ ดงาน การปฏิ ว ัติ
อุ บั ติเหตุ ความเจ็บ ป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ย หายของสัม ภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ย นแปลง หรื อการ
บริการของสายการบิ น เหตุสุดวิสัยอื่ น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษทั เสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริก ารเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ย น
เงิ น ตราต่ างประเทศ ค่ าตัว๋ เครื่อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ย นแปลง
เที่ ยวบิ นฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนัก งาน หรื อตัวแทนของทางบริษทั ไม่ มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั เว้นแต่
มี เอกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของบริษทั กากับเท่ านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ไม่ เกิ น 10 0
มิ ล ลิ ลิตรต่ อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ลลิ ลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติ กใสซึ่ งมี ซิป ล็ อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่ างสะดวก ณ จุดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1
ใบเท่ านั้ น ถ้ าสิ่ งของดังกล่ าวมี ข นาดบรรจุ ภ ัณ ฑ์ม ากกว่ าที่ กาหนดจะต้อ งใส่ กระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบิ นเท่ านั้น
2. สิ่ งของที่ มี ลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ปกรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่ ก ระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบิ นเท่ านั้น
3. เกาะฮ่ อ งกงมี กฎหมายห้ามนาผลิ ตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุ กชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผั ก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสั ตว์ ไส้ก รอกฯ เพื่ อเป็ นการป้ องกันโรคติ ดต่อ ที่ จะมาจากสิ่ งเหล่ านี้ หากเจ้าหน้าที่ ตรวจพบ
จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่ สูงมาก
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