พีเรียดเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

อายุ 2–18 ปี

จํานวน

13 – 15 เมษายน 61 (สงกรานต์)
14 – 16 เมษายน 61 (สงกรานต์)

16,661
16,661

4,500
4,500

+5,500
+5,500

20
20

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
ท่องดินแดนมหัศจรรย์ “ดิสนีย์แลนด์” เต็มอิ่มจุใจ เต็มวัน
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนม ย่านนาธาน
เดินทางโดยสายการบินระดับพรีเมี่ยม คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ ไลน์พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง
ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน

สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งซิตตี้เกทเอาท์เลท – ★OPTION กระเช้านองปิง+พระใหญ่

วันแรก

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้นที่ 4 ประตูทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ M สายการ
บินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก
06.40/08.15 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CX616/CX700
10.25/12.15 น. ถึงสนามบินฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รับสัมภาระเรียบร้อย
พบไกด์ท้องถิ่น
นําท่าน ช้อปปิ้งที่ Citygate ซึ่งจะเป็น Outlet ทั้งห้าง มีแบรนด์ดัง
มากมาย เช่น Nike , Adidas , Puma , Levi's , Esprit , Giordano และอืน
่ ๆ
อีกมากมาย ของที่นรี่ าคาจะลดอยู่ประมาณ 30% หรือบางรุ่นลดถึง 70% เลย
ทีเดียว ซึ่งราคาจะถูกกว่าปกติอย่างแน่นอน
★ OPTION TOUR ★ เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นําคณะขึ้นสู่
ด้านบนโดย กระเช้านองปิง 360 องศา ให้ท่านได้สัก การะ พระใหญ่โป่วหลิน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทอง
สัมฤทธิ์กลางแจ้งใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระทําขิ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่นเข้าด้วยกันหัน
พระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหินเบื้องล่าง ให้ท่านชมความ
งดงามตามอัธยาศัย (หากทัศนวิสัยไม่เอื้ออํานวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเช้าอาจปิดให้บริการ เราจะ
นําท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญ ) (ค่าใช้จ่ายท่านละ
1,000 บาท กรุณาชําระที่หัวหน้าทัวร์ หมายเหตุ ต้องมีผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไปถึงจะสามารถเดินทางได้.)
ค่ํา
 รับประทานอาหารค่ํา (เมนูพิเศษ บะหมี่ฮ่องกง)
นําคณะเข้าสู่ที่พัก O HOTEL หรือเทียบเท่า
03.30/05.00 น.

วันที่สอง
เช้า

ฮ่องกง – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
 รับประทานอาหารเช้า(ติ่มซํา) สไตล์ฮ่องกง
นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hongkong Disney Land) ท่าน
จะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชียซึ่งแบ่งออกเป็น 4
โซนใหญ่ๆ ด้วยกัน อันได้แก่ MAINSTREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้า
ข า ย ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก ตุ๊ ก ต า แ ล ะ ข น ม ลู ก ก ว า ด ม า ก ม า ย ส่ ว น ต่ อ ม า คื อ
TOMORROWLAND ท่า นจะได้ สนุ ก กับ เครื่ องเล่ น อัน ทัน สมัย สไตล์ “โลก
อนาคต” และสุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย FANTASYLAND ท่านจะได้พบกับ
โชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตากับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้า
หญิง นิทรา ซิ นเดอเรลา มิก กี้ &มิ นนี่ หมีพู และพ้อ งเพื่ อน และเหล่าบรรดาตั ว
การ์ ตู น อั น เป็ น ที่ ใฝ่ ฝั น ของทุ ก คน
ตามต่ อ ด้ ว ย ADVENTURELAND
ดิ น แดนแห่ ง การผจญภั ย อั น น่ า ตื่ น เต้ น ท่ า นจะได้ ล่ อ งเรื อ ในป่ า อั น น่ า สนุ ก
JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิ ด
TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกั บบ้า นต้นไม้ของ ทาร์ซาน เดิ น
ต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาติ
ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น โซนของแต่ ล ะชาติ ไ ว้ โดยตุ๊ ก ตาจะมี ก ารเคลื่ อ นไหวไปตาม
เสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจําชาติของ
ไทย Toy Story Land
โซนนี้จะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดใน Hongkong
Disney Land โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดัง Toy Story
เพลิดเพลินกับของเล่นมากมาย หรือ พึ่งเปิดได้ใหม่ไม่นานมานี้ เครื่องเล่น ที่
หวาดเสียวที่สุดในแดนตะวันตก! ที่ กริซลีย์ กัลซ์ GRIZZLY GULCH ให้ท่าน
ได้ สัมผัสเครื่องเล่นอันหวาดเสียว ที่ไม่เป็นลองกับ SPACE MOUNTAIN คือ
BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS หรือ บิ๊ก กริซ
ลีย์ เมาท์เทน รันอะเวย์ ใหม่ ล่าสุด สตาร์ วอร์ส มาแล้ว สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้ “สตาร์ วอร์ส ทูมอร์
โรว์แ ลนด์ เทคโอเวอร์ ” นับ ตั้ งแต่ก ลางเดื อ นมิ ถุน ายนเป็ นต้ น มา! พร้อ มพบตัว ละคร ในภาพยนตร์ และ
เดินทางสู่ฐานลับของขบวนการต่อต้านจักรวรรดิ ซึ่งคุณจะได้พบกับฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหากาพย์สตาร์
วอร์ ส
https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ ให้ ท่ า น
สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตามอั ธยาศัย (*อิสระอาหารเที่ย ง,เย็น เพื่อให้ท่า นเพลิ ดเพลินกั บเครื่ องเล่ นได้
อย่ า งเต็ม ที่ ) ชมไฮไลท์ ของทุ ก ค่ํ า คื น แขกผู้มี เ กรี ยติ ทุก ท่ าน ร่ ว มเนรมิ ต ประกายพราวแพรวให้ป ระสาท

ระยิบระยับดุจเพชรน้ํางาม และ ในช่วงส่งท้ายของแต่ละคืน ชมดอกไม้ไฟ กระจายตามจังหวะเสียงเพลง อัน
สวยงามตระการตา เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย * ปล.ท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าสวน
สนุกดิสนีย์แลนด์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบัตรเข้าสวนสนุกทุกกรณี
นําคณะเข้าสู่ที่พัก O HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม

วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – หาดรีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า(ติ่มซํา) สไตล์ฮ่องกง
นําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล วัดหวังต้า
เซี ย นเป็ น วั ด เก่ า แก่ อ ายุ ก ว่ า ร้ อ ยปี ท่ า นเทพเจ้ า หว่ อ งซ้ อ เผ่ ง เป็ น
นักพรตมีความรู้ทางด้านการแพทย์และได้ช่วยคนอย่างมากมายทําให้
คนเหล่านี้ยกย่องในตัวท่านและได้ตั้งศาลเพื่อสักการะ ให้ท่านเป็นเทพ
ว่องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเขื่อเรื่องสุ ขภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน
ก็ต้องมีที่ทุกคนต้องเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอด้านสุขภาพอย่างมากมาย
ที่นี่ อีก สิ่ง หนึ่ งที่ ผู้ค นศรัทธาและนิ ยมทํ าเมื่อ มาถึง วัด หวั งต้ าเซีย นได้แ ก่ การเสี่ ยงเซี ยมซีในวิ หารเทพเจ้ า
หวังต้าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความ
เชือ
่ ถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นยําเป็นอย่างยิ่ง
นําท่านขอพร วัดแชกง หมิว หรือ วัดกังหันนําโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่
ตําบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง
สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาใน
เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้น
เจ้าพ่อแช้ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจําวัด ตํานานเล่าว่า
ในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็ง
เมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปราม
ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะ
ยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน
ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง
ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจําลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสํานักงานใหญ่ของธนาคารที่มี
ชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้
กังหันนําโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือก
ซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิต นําท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อ
ของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์
เสี้ ย วแห่ ง นี้ ส วยที สุ ด แห่ ง หนึ่ ง และยั ง ใช้ เ ป็ น ฉากในการถ่ า ยทํ า
ภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่ว
ซึ่งทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวย
ที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่า
ข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
จากนั้นนําท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ย่านช้อปปิ้งสินค้าอันมีชื่อเสียงที่ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็น แหล่งช้อปปิ้งชั้นนําของฮ่องกงและของโลก กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton,
Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani, Feragamo, Bally,
G2000 เป็นต้น ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.30/22.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ CX617/CX709
23.25/00.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง*
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น
ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลักจึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามัน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาห นะ
ต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ชําระที่สนามบินก่อน
เดินทาง)
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึ้นต่ํา 15 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทาง
ได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน:
 ชําระเต็มจํานวน กรณีลูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน
 ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 หากไม่ชําระตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 เมื่อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ……….
 ส่ ง รายชื่ อ สํ ารองที่ นั่ ง ผู้ เ ดิ น ทางต้ อ งส่ ง สํ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง ( Passport) โดยเซ็ น ต์ ชื่ อ พร้ อ มยื น ยั น ว่ า ต้ อ งการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ํา 2 หน้า หากไม่มั่นใจ
โปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี และกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้รว่ มเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออก
เมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรื อเอ
เจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า
แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้ คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ
วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิด ชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิไ ด้เกิด จากความผิด ของทาง
บริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า
ของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสาย
การบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ
บริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
-กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิ น 1,000
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือ
ได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่ องบิน
เท่านั้น
-สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เครื่องบินเท่านั้น
-เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการ
ป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

