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ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
ขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้ งสุดมันส์ ณ หลอวู่ เซ็นเตอร์ ช้อปปิ้ งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง

พิเศษ1. บินหรูกบั เครื่องลาใหญ่ที่สุดในโลก A380
พิเศษ2. อาหารครบทุกมื้อ พิเศษ!!เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
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วันแรก
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ้ น
11.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิ น EMIRATES พบ
เจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋
13.45 น. บินลัดฟ้ า สู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(ที่นั ่ง 3-4-3 มีจอทีวีสว่ นตัวทุกที่นั ่ง)

17.10 น.

คา่

ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B”จากนั้น
นาท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็ นสะพานที่ ถือได้ว่ าเป็ นสะพานรางคู่ ที่ยาวที่สุดใน
โลก นาท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่าซึ่งเป็ นสะพานที่ถือได้วา่ เป็ นสะพานรางคู่ที่ยาวที่สุดใน
โลก เพื่อเดินทางสู่ เซิ่นเจิ้ น โดยรถไฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เซิ่นเจิ้ น เป็ นเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีเนื้ อที่
2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่นเจิ้ นได้รบั การวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทศั น์และ
สภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั FX HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง

เซิ่นเจิ้ น – ช้อปปิ้ งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อนั ตระการตา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
จากนั้ นนาท่านช้อปปิ้ งที่ หลอหวู่ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่ นเจิ้ น ซึ่งคนไทยรูจ้ กั
ในนามมาบุ ญครองเมืองไทย มีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา
เสื้ อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากสาหรับคนที่ ท่านรัก และตัวท่านเอง และให้ท่านได้รับ
เลือกชม ร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งจู ไ ห่ โดยรถโค้ช แวะชม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ ท าจากผ้า ไหมจี น
ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน นาท่านชม

เที่ยง
บ่าย
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สินค้ายาประจาบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม้,
แก้ริดสี ดวง, ฮ่องกงฟุ ต ฯลฯ นาท่ านชม สวนหยวนหมิ งหยวน ซึ่ งเป็ นสวนจาลองจากสวน
หยวนหมิงที่ นครปั กกิ่ง หลังถูกทาลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่
การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้างขึ้ นใหม่
อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทาให้สวนแห่งนี้ โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม
และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมใน
กรุงปั กกิ่ง สิ่งที่ทาให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการ
เพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็ นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจี น สวนหยวนหมิงหยวนใหม่
จึงถื อได้ว่าเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวซึ่ งจาลองมาจากสถานที่ ในประวัติศาสตร์ มี คุณ ค่าทั้งในแง่
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุ รกิจการท่องเที่ ยว สวนนี้ ได้เปิ ดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วนั ที่ 1
กุ ม ภาพั น ธ์ ค.ศ.1997 เป็ นต้น มา มี ภู เ ขาโอบรอบทั้ ง 3 ด้า น ด้า นหน้ า เป็ นพื้ นที่ ร าบ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้ นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้ น มีมากกว่า 100 ชิ้ น อาทิ เสาหินคู่ สะพาน
ข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตาหนักเจิ้ งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ ยว

คา่

วันที่สาม

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้ อ+ไวน์แดง
จากนั้ นชม โชว์อนั ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผูแ้ สดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วย
การแสดงชุ ด ต่ า งๆ อาทิ เฉี ย นหลงฮ่ อ งเต้ท่ อ งเจี ย งหนาน พระราชพิ ธี ป ราบดาภิ เษก และ
การละเล่นต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถดู
โชว์ได้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโชว์ท่านละ 40 เหรียญ)
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั JIN JIANG HOTEL หรือระดับเดียวกัน
จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้ งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
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หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยโดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)
จากนั้ น นาท่ านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิ ว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุ นกังหัน
ทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยม
ไปสักการะที่วดั นี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่ นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัด
นี้ ว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้ เพื่อขอ
พรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัยนาท่านเยีย่ มชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงาน
ดีไชน์ที่ได้รบั รางวัลอันดับเยีย่ ม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ นาท่านชมร้านยาสมุนไพร
เป็ นสินค้าโอทอปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็ นภูมิปัญญาพื้ นบ้านของคนจีน
ในการใช้ยารักษาโรค

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
น าท่ านช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่ า นได้เลื อ กซื้ อสิ น ค้า แบรนเนมต่ างๆ
จากนั้ น อิ ส ระให้ท่ า นเต็ ม อิ่ ม กับ การช้อ ปปิ้ งย่า นจิ ม ซาจุ่ย มัก จะตั้ง ต้น กัน ที่ ส ถานี จิ ม ซาจุ่ ย
มีรา้ นขายของทั้งเครื่องหนั ง , เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า , กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่
เป็ นของพื้ นเมื อ งฮ่ องกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึ กอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX
ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทาง
เชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้
22.20 น. บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE เที่ยวบินที่ EK 385
00.05 น. 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

01-03 กันยายน 2560
02-04 กันยายน 2560
08-10 กันยายน 2560
09-11 กันยายน 2560
15-17 กันยายน 2560
16-18 กันยายน 2560
22-24 กันยายน 2560
23-25กันยายน 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999

พักเดี่ยว
เพิ่ม
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
• โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
• หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้
แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
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 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 100 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าทาวีซาเดี่ยว (Single 1500 บาท / Double 2500 บาท)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นัก ท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับ เงิน ค่าบริ ก ารคื น นั ก ท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
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มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 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 อี เมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
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 นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่ างน้อย 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 ด ชอบค่ าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล ค า
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
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 โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั 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 นการป้ องกันโรคติดต่อที่ จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่
ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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