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วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ย่านจิมซาจุย่ - A Symphony of Lights

04.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC
พบเจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋

06.30 น.

บินลัดฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX616 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ที่มีจอส่วนตัว
ทุกที่นั ่ง)

10.30 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B” จากนั้น
นาท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็ นสะพานที่ถือได้วา่ เป็ นสะพานรางคู่ที่ยาวที่สุดในโลก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้ งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้า
แบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้ อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะ
มี รสนิ ยมแบบไหน หรื องบประมาณเท่ าใดศูนย์การค้าชั้นเลิ ศของฮ่ องกงมี ทุกสิ่ งที่ คุณต้องการ
ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้ เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้ อที่จาหน่ ายสินค้า แบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์
นานาชาติ ชื่ อ ดัง จากทัว่ ทุ ก มุ ม โลก อี ก ทั้ง ยัง เป็ นที่ ที่ คุ ณ สามารถจะอิ่ ม เอมกับ อาหารชั้น เลิ ศ
บรรยากาศหรูเลื อกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ ดของฮ่ องกง จากนั้ น นาท่ านชม A Symphony of
Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคา่ คืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการ
ตาที่ ไ ด้รับ การบันทึ ก ในกิ นเนสบุ๊ ค ว่ า เป็ นการแสดงแสงและเสี ย งถาวรที่ ยิ่ง ใหญ่ ที่ สุ ด ของโลก
ครอบคลุมพื้ นที่อาคารตึกระฟ้ าสาคัญต่างๆที่ต้งั อยูส่ องฟากฝั ง่ ของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้ าของ
ตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่างๆ แสดงให้
เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง ***อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย***

นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั ... Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง

วัดหวังต้าเซียน – สานักชีฉีหลิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮา - วัดเจ้าแม่ทบั ทิม ทินหัว - วัดแช
กงหมิว – ช้อปปิ้ งจิมซาจุย่ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซาขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้ ,
ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (2)
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ ว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัด
เก่าแก่อายุ กว่าร้อยปี โดยชาวฮ่ องกงส่วนใหญ่เดิ นทางมาวัดนี้ เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้
โรคภัย

เดินทางสู่ สานักชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery) สานักชีแห่งนี้ เป็ นสานักชีในนิ กายมหายาน และสร้าง
ในรูปแบบสถาปั ตยกรรมย้อนยุคของศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ถงั โดยเริ่มก่อสร้างขึ้ นในปี 1934 และ
ก่อนจะได้รบั การบูรณะใหม่ในรูปแบบของราชวงศ์ถงั (ค.ศ 618–907) ในปี 1990 ภายในยังเก็บ
พระบรมสารี ริ ก ธาตุ แ ละมี ส ระบัว ที่ ใ ห้ค วามสงบแก่ ดวงวิ ญ ญาณ นอกจากนี้ ส านั ก ชีแ ห่ง นี้ ยัง
ประกอบไปด้วยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปปั้ นทอง ดินเหนี ยว และไม้เป็ นตัวแทนของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระศากยมุนีและพระโพธิสตั ว์ประกอบไปด้วยวิหารอยูร่ ายรอบ 13 หลัง จุดเด่นใน
การสร้างสานักชีที่นี่ คือ สร้างโดยไม่ใช้ตะปูซกั ตัวเดียวด้านในของที่นี่มีความสงบเงียบ สวยงามให้
เดินชม เช่น สระบัวขนาดใหญ่ ต้นบอนไซตัดแต่งสวยงาม บริเวณวิหารที่สามารถมานัง่ สมาธิ อ่าน
หนังสือได้ สวนหินที่สวยงามเป็ นธรรมชาติ และก็เจดียท์ องคา สานักชีนี้เปิ ดทุกวัน ยกเว้นวันพุธ
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กลางวัน

น าท่ า นไปไหว้ เจ้า แม่ ก วนอิ ม ฮ่ อ งฮ า Hung Hom
หรื อ Hung Hom Kwun Yum Temple เป็ นวัดเก่ า แก่
ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็ นวัด
ขนาดเล็กที่ ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็ นวัดเจ้าแม่
กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมา
บู ช าขอพรกั น แน่ นวั ด เป็ นวั ด เจ้า แม่ ก วนอิ ม ที่ มี
ชื่ อ เสี ย งแห่ ง หนึ่ งในฮ่ อ งกง จากนั้ นน าท่ า นเดิ น
ทางเข้าสู่ วัดเจ้าแม่ทบั ทิม ทินหัว Tin Hau Temple เป็ นวัดเก่าแก่และสาคัญอีกวัดหนึ่ งของฮ่องกง
เพราะในสมัยก่อนฮ่องกงเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมง ซึ่งเคารพนับถือเจ้าแม่ทบั ทิมว่าเป็ นเทพีแห่ง
ทะเล เพื่อให้เดินทางปลอดภัย เวลาออกไปทางานไกลๆ
หรื อ ออกหาปลา นอกจากการมาสัก การะบู ช าเจ้า แม่
ทับทิ มในเรื่ องของการเดิ น ทางให้ป ลอดภัย แล้ว ไฮไลท์
สาคัญอีกอย่างหนึ่ งของ วัดเจ้าแม่ทบั ทิม ทินหัว (Tin Hau
Temple) จะเป็ นขดธู ป สี แ ดงขนาดใหญ่ ที่ แ ขวนอยู่ตาม
เพดานด้านในวิหารของวัดเต็มไปหมด จะยิ่งสวยงามใน
ยามที่มีแสงแดงส่องลงมาเหมือนเป็ นลาแสงส่องทะลุควัน
ธูปแปลกตายิง่ นัก ส่วนอาคารของวัดก็จะเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบวัดจีน สร้างขึ้ นตั้งแต่ปีค.ศ. 1876
โดยทางเข้าของวัดจะอยูต่ ิดกับสวนสาธารณะเล็กๆที่มีตน้ ไม้ใหญ่หลายต้น ให้บรรยากาศร่มรื่น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหัน
ทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆมาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยมไป
สักการะที่วดั นี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่ นาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดี
ไชน์ที่ได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ นาท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็ น
สินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีนซึ่งถือเป็ นภูมิปัญญาพื้ นบ้านของคนจีนในการ
ใช้ยารักษาโรค
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นาท่ านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าแบรนเนมต่างๆ
จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุย่ มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจมิ ซาจุย่ มีรา้ น
ขายของทั้งเครือ่ งหนัง เครือ่ งกีฬา เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็ นของ
พื้ นเมืองฮ่องกงอยูด่ ว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ
OCEAN TERMINAL ซึ่ งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกัน
สามารถเดิ นทะลุ ถึงกันได้ ให้แ บรนด์ดัง มากมายให้ท่า นได้เลือ กซื้ อ ไม่ ว่ า จะเป็ น COACH,
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย
**อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย**

21.35 น.
23.35 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX617
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
15 – 16 มิถุนายน 2561
16 – 17 มิถุนายน 2561
** BUS A **
16 – 17 มิถุนายน 2561
** BUS B **
23 – 24 มิถุนายน 2561
** BUS A **
23 – 24 มิถุนายน 2561
** BUS B **
30 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
** BUS A **
30 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
** BUS B **
04 – 05 สิงหาคม 2561
12 – 13 สิงหาคม 2561

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
10,999

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

10,999

10,999

9,999

5,500

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX709 (22.25-00.15)

10,999

10,999

9,999

5,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

10,999

10,999

9,999

5,500

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX709 (22.25-00.15)

10,999

10,999

9,999

5,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX709 (22.25-00.15)

10,999

10,999

9,999

5,500

ขาไป CX700 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX709 (22.25-00.15)

10,999

10,999

9,999

5,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX709 (22.25-00.15)

10,999
13,999

10,999
13,999

9,999
12,999

5,500
5,500

รายละเอียด
เที่ยวบิน

1 เด็ก 2
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยวเพิ่ม
เด็กไม่มีเตียง
เด็กมีเตียง
10,999
9,999
5,500

• โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ ลูกค้า
เป็ นหลัก
• หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายวันสุ ดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้แต่ถา้
ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
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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 ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ 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. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
4. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดิ นทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจอง
ผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
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5. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อ
ทาเรื่ องขอรับเงิ นค่าบริ การคื น โดยแนบหนั งสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดย
มีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
6. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
7. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศ
ที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุก
ท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุ บตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น
ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเครื่องบินเท่านั้น
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 องกันโรคติดต่อที่ จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ ตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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