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วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
10.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC
พบเจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋
13.05 น. บินลัดฟ้ า สู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 614 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
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16.45 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 การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รบั การบันทึก
ในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้ นที่อาคารตึก
ระฟ้ าสาคัญต่างๆที่ต้งั อยูส่ องฟากฝั ่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วย
แสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอัน
คึกคักของฮ่องกง
ที่พกั SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
วันที่สอง
เช้า

ดิสนียแ์ ลนด์เต็มวัน
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซาขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้
, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (2)
นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง ดิสนียแ์ ลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ ประกอบด้วยพื้ นที่ 7 ส่วน
ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย
สตอรี่ แลนด์ , กริซลีย ์ กัลช์ และมิ สทิค พอยท์ และพบกับเครื่องเล่นใหม่ อย่าง I RONMAN
Experience บิน ไปกับไอร่อนแมน เหนื อฟากฟ้ าของฮ่องกง หยิบแว่ นตา Stark Vision ขึ้ น
สวมใส่ แล้วเตรียมตัวสาหรับการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว ! การบินแต่ละครั้งของ Expo Edition
Iron Wing จะใช้พ ลัง งานจากเตาปฏิ ก รณ์ อ าร์ค ของตนเองและมี เทคโนโลยีล่ า สุ ด จากสตาร์ค
อิ น ดัส ตรี้ –รวมถึ ง ชุ ดเกราะโลหะที่ มี ค วามทนทานสู ง ระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ และกระจกที่
ซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อคุณพร้อมสาหรับการบินขึ้ น คุ ณจะได้ท่องฟากฟ้ าที่ ตื่นเต้นเร้าใจของตัว
เมือง เพื่อชมมุมมองที่ แปลกใหม่ล่าสุดและสูงที่สุดบนขอบฟ้ าของฮ่องกง นั น่ คือ – Hong Kong
Stark Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบตั ิการของไฮดร้าอยู่บริเวณนี้ ให้เตรียมพร้อม
สาหรับการต่อสู!้ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมี
ชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย
จากนั้ นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่ าที่ เต็มไปด้วย
สิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะ
ได้พ บกับ ปราสาทซิ น เดอเรลลา และวงดนตรี ป ระสานเสี ย งมิ ค กี้ เมาส์ พร้อ มด้ว ยเอฟเฟคต์
เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุ ษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์
โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่ นอนว่า
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อย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิค กี้ และจับมือกับเจ้าเป็ ดชื่อก้องโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็ม
ไปด้วยวัตถุโบราณที่สร้างภาพลวงตา 3 มิติ สารวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณน่ าตื่นตาจาก
ทัว่ โลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท์ และไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD
ล่องเรื อ ชมเหล่าบรรดาตุ๊ก ตานานาชาติ ซึ่ งแบ่ งเป็ นโซนของแต่ ละชาติ ไว้ โดยตุ๊ก ตาจะมี ก าร
เคลื่ อ นไหวไปตามเสี ย งเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้ว ยเสี ย งเครื่ อ งดนตรี ที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุก๊ ตาสวมชุดประจาชาติของไทย

เชิญท่านสนุ กสนานกับเครื่องเล่นในดิสนี ยแ์ ลนด์และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย ชมไฮไลท์ ตอน
กลางคืน การแสดงพลุ ประกอบแสง สี เสียง อันสวยงามตระการตาโซน Toy Story Land นี้ จะ
เป็ นโซนที่ใหญ่ที่สุดใน Hong Kong Disneyland โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ชื่อดัง
TOY STORY จากของเล่นที่ เป็ นชิ้ นเล็ก ๆ กลับ กลายเป็ นใหญ่ โตขึ้ นราวกับว่าเราตัวเล็ กลงและ
หลุดเข้าไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ ANDY เพลิดเพลินกับของเล่นและกิจกรรม
มากมายในโซนใหม่นี้ อาทิ เช่น TOY SOLDLER PARACHUETE DROP, RC RACER จากของเล่น
รถบังคับคันโปรดของ Andy จะพาทุ กท่านโลดแล่นพร้อมความตื่นเต้นและหวาดเสียวสุ ด ๆ กับ
รถไฟเหาะความสูงถึง 27 เมตร, SLiNKY DOG SPIN เจ้าหมา SLINKY ที่มีสปริงยืดยาวได้ มันจะ
วิ่งวนกลิ้ งไปกลิ้ งมาเพื่ อไล่จับหางของตัวเอง จะเป็ นหนึ่ งในเครื่องเล่นสนุ ก ๆ ใน TOY STORY
LAND **อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ตามอัธยาศัย**

ทีพ
่ กั SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
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เช้า

ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้ งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้ นนาท่ าน ขึ้ นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสชมจุดวิวสวยที่ สุดของฮ่องกง สัมผัส
บรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนี ยภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้งั เกาะ
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ยังตื่นตากับตึกระฟ้ าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตาม
หลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ต้งั ของธุรกิจ ชั้น
นาของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ

นาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ ที่ได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม
และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชค
ลาภเพื่อเป็ นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่ ง
ครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้ น 3ปี จากนั้นให้ท่านได้รบั พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่
ดี ที่ สุ ด ของฮ่ อ งกง อี ก ทั้งยังให้ท่ า นได้ขอพรเรื่ อ งเนื้ อคู่ ณ จุ ด นี้ ได้อี ก ด้ว ย.นาท่ านชมร้านยา
สมุนไพร เป็ นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็ นภูมิปัญญาพื้ นบ้าน
ของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และ
ให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้
ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่วดั นี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าแบรนเนมต่างๆ
จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มี
ร้านขายของทั้งเครือ่ งหนัง, เครือ่ งกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่
เป็ นของพื้ นเมื องฮ่ อ งกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึ ก อัน ซับ ซ้อ นมากมายมี SHOPPING COMPLEX
ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ งประกอบไปด้วยห้างสรรพสิน ค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทาง
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เชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ ไม่ว่าจะ
เป็ น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีก
มากมาย **อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย** สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
21.35 น. บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX617/CX709
23.35 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

03-05 พฤศจิกายน 2560

04-06 พฤศจิกายน 2560

24-26 พฤศจิกายน 2560

เที่ยวบิน
ขาไป CX614
(13.05 – 16.45)
ขากลับ CX617
(21.25 - 23.15)
ขาไป CX614
(13.05 – 16.45)
ขากลับ CX709
(22.15-00.05)
ขาไป CX614
(13.05 – 16.45)
ขากลับ CX617
(21.25 - 23.15)

ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2
1 เด็ก 2
ห้องละ 2- ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
3 ท่าน เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
13,999

13,999

พักเดี่ยว
เพิ่ม

5,000

ราคา
ราคา
โปรโมชั ่น
โปรโมชั ่น
ไม่มีราคา
ไม่มีราคาเด็ก
เด็ก

14,999

5,000

5,000

หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ตอ้ งการเข้าดิสนียแ์ ลนด์ ไม่สามารถลดราคาทัวร์คืนได้
• โรงแรมที่ พกั ที่ อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึ งผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
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• หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้แต่
ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 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 รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ั นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
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2. กรณี นั ก ท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ต อ้ งการขอรับ เงิ น ค่ าบริ ก ารคื น นั ก ท่ องเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ (ผู ้มี ชื่ อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบ
อานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุ ดบัญ ชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ น ทางที่ ตอ้ งการัน ตี มัดจาหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ า อย่างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่ องเที่ ยวทุ กท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่อ งบิ 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 ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ ไม่ เกิ น 100
มิลลิ ลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1
ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่ น ผัก ผลไม้สด ไข่
เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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