ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2คืน

เดินทางโดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์
ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY
เก็บภาพประทับใจกับถนนดารา AVENUE OF STAR
ขอพรวัดหวังต้าเซียนหมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก

วันแรก
10.00 น.
13.15 น.
16.55 น.
ค่า

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - AVENUE OF STAR - A SYMPHONY OF LIGHTS
พร้อมกั นที่สนามบินสุว รรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน SRILANKAN AIRLINES พบ
เจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตั๋ว
บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน UL422 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ที่นั่งเป็นแบบ 2-4-2 พร้อมจอ
ทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง)
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก EXIT B จากนั้นนาท่าน
เดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานที่ถือได้ว่าเป็นสะพานรางคู่ ที่ยาวที่สุดในโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม AVENUE OF STAR ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาล
ใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคน
ดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ นาท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์
เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่า
เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสาคัญต่างๆที่ตั้งอยู่
สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่อง
แสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ PENTA HOTEL /REGAL ORIENTAL/REGAL AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง วิคตอเรียพีค – โรงงานจิวเวอร์รี่ – หาดรีพัลส์เบย์ – ร้านสมุนไพรจีน –วัดแชกง –วัดหวังต้าเซียน
– ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งนาธาน – อาหารทะเลหลีห่ ยุ่นมุ่น
เช้า

รับ ประทานอาหารเช้ า ณ ภัต ตาคาร บริ การท่า นด้ วยติ่มซ าขึ้ นชื่ อของฮ่ องกง อาทิ ฮะเก๋า , ขนมจีบ กุ้ง ,
ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น
จากนั้นนาท่านขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศ
บริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่น
ตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลั กฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไช
น่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนาของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ นา
ท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการ
เสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย จากนั้นนาท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริ

มงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ปี
จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุ ดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่าน
ได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย.นาท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้
ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้า
หมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ นา
ท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดย
ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย นาท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอด
ภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการ ช้อปปิ้ง
ย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง , เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า ,
กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงราย
กันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้านชาวประมง หลี่หยุ่นมุ่น ให้
ท่านได้เต็มอิ่มกับเมนู กุ้งมังกรอบซีส, เป๋าฮื้อนึ่งซีอิ้ว, กั้งทอดกระเทียม, ปูผัดพริกไทยดา, กุ้งลวก, หอยเชลล์
นึ่งกระเทียมและวุ้นเส้น, ปลาสดนึ่งซีอิ้ว เป็นต้น
นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ PENTA HOTEL /REGAL ORIENTAL/REGAL AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่หลิน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ช้อปปิ้ง CITY GATE
OUTLET – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สถานี TUNG CHUNG เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา
เปลี่ย นบรรยากาศชมทั ศ นีย ภาพอั น งดงามระหว่า งเดิ นทางจากที่ สูง อีก ทั้ง ยั ง สามารถชื่ นชมพระใหญ่
พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัม ฤทธิ์กลางแจ้งที่ใ หญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่าน
สามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่ วัดโป่หลินหรือนิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตาองค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่น
สัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเล
จีนใต้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (NGONG PING VILLEGE) ให้ท่าน
ได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจาลองแห่งนี้ท่านจะ
ได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวั ฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว อิสระ ที่ห้าง
ดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับ
โลกมากมาย เช่ น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่า จะเป็น BURBERRY รวมทั้ ง
รองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่าง
จุใจ (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน

18.00 น.
20.00 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINE เที่ยวบินที่ UL423
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม ***

ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สาหรับลากได้ เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

อัตราค่าบริการ (คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหัวหน้าทัวร์)
กาหนดการเดินทาง

18 – 20 กุมภาพันธ์ 2559
20 – 22 กุมภาพันธ์ 2559
27 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
05 – 07 มีนาคม 2559

ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
15,900
17,900
16,900
16,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

15,900
17,900
16,900
16,900

14,900
16,900
15,900
15,900

4,500
4,500
4,500
4,500

12 – 14 มีนาคม 2559
19 – 21 มีนาคม 2559
26 – 28 มีนาคม 2559
09 – 11 เมษายน 2559
14 - 16 เมษายน 2559
16 - 18 เมษายน 2559
23 - 25 เมษายน 2559
30 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2559
05 – 07 พฤษภาคม 2559
07 - 09 พฤษภาคม 2559
14 - 16 พฤษภาคม 2559
19 - 21 พฤษภาคม 2559
21 - 23 พฤษภาคม 2559
28 - 30 พฤษภาคม 2559
04 – 06 มิถุนายน 2559
11 – 13 มิถุนายน 2559
18 – 20 มิถุนายน 2559
25 – 27 มิถุนายน 2559
02 – 04 กรกฎาคม 2559
09 - 11 กรกฎาคม 2559
16 - 18 กรกฎาคม 2559
23 - 25 กรกฎาคม 2559
30 ก.ค. – 01 ส.ค. 2559
06 – 08 สิงหาคม 2559
11 - 13 สิงหาคม 2559
13 - 15 สิงหาคม 2559
20 - 22 สิงหาคม 2559
27 - 29 สิงหาคม 2559

16,900
16,900
16,900
17,900
21,900
19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
16,900
16,900
16,900

16,900
16,900
16,900
17,900
21,900
19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
16,900
16,900
16,900

15,900
15,900
15,900
16,900
20,900
18,900
16,900
16,900
16,900
16,900
15,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
15,900
15,900
15,900

4,500
4,500
4,500
4,500
5,000
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
5,000
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้า
เป็นหลัก
หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่า ใช้ จ่า ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
 กรุณามัดจา 5,000 บาท / ท่าน หลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (สาขา หนึ่งพัน)
ชื่อบัญชี
บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จากัด
เลขที่บัญชี
175-231417-5 (ออมทรัพย์)
 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่
ต่ากว่า 6 เดือน
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มี ชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
o ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
o ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
o ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
 การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
 การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วันหยุดทาการของทางบริษัท
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
 ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไ ม่มีวีซ่า และอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจาก
การที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่า ใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 เกาะฮ่องกงมี กฎหมายห้า มนาผลิตภัณฑ์ที่ ทามาจากพื ช และเนื้อสัตว์ทุก ชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ส ด ไข่
เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สูงมาก

