
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอ้ปปิ� งถนนนาธานกบัแบรนดเ์นมดงัระดบัโลก 
ที�ลดราคากว่า � -" % ทั �วทั�งเกาะฮ่องกง 

หมุนกงัหนัขอโชคลาภและแกช้งตามความเชื�อของคนฮ่องกง ณ วดัแชกงหมิว  
นั �งกระเชา้นองปิง ,-  องศา สกัการะพระใหญ ่ณ วดัโปว่หลิน 

ขอพรตื�นตาตื�นใจกบัโชว ์แสง สี  SYMPHONY OF LIGHT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษA. พกัโรงแรมยา่นชอ้ปปิ� งจมิซาจุย่ 
พิเศษE. แถมฟรี ADAPTER ทุกที�นั �ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –นั �งกระเชา้นองปิง-วดัโป่วหลิน-Citygate Outlet - A Symphony of 
Lights 

 ].   น.     พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น 4 ประตู ` เคานเ์ตอร ์M สายการบิน CATHAY PACIFIC  
พบเจา้หนา้ที�ทาํการเช็คอินตั �ว 

06.40 น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน CX616 บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง  
 (ที�มีจอสว่นตวัทุกที�นั �ง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

A .,  น.     ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B” 
จากนั-นนําท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ�งเป็นสะพานที�ถือไดว้่าเป็นสะพานรางคู่ที�ยาวที�สุด
ในโลก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนั-นนําท่านเดินทางสู่สถานี TUNG CHUNG เพื�อขึ- น กระเชา้ลอยฟ้า นองปิง ,-  องศา ไป
ยงัเกาะลนัเตา เปลี�ยนบรรยากาศชมทศันียภาพอนังดงามระหว่างเดินทางจากที�สูง อีกทั�ง
ยงัสามารถชื�นชมพระใหญ ่พระพุทธรูปนั �งปรางสมาธิทองสมัฤทธิnกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดใน
โลกจากกระเชา้ เมื�อลงจากกระเชา้ท่านสามารถนมสัการพระใหญ่ไดที้�วดัโป่วหลิน หรือ นิยม
เรียกวา่พระใหญ่ลนัเตา องคพ์ระสรา้งจากการเชื�อมแผ่นสมัฤทธิ6ถึง 788 แผ่น หนัก 798 ตนั
และสงู :; เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบื- องล่างบริเวณทะเลจีนใตจ้ากนั-นอิสระให้
ท่านไดส้มัผสักบัหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท่้านไดอิ้สระเที�ยวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชม
การแสดงกลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจาํลองแหง่นี- ท่านจะไดพ้บความสนุกที�สามารถ
ผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั-งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
จากนั-นใหท่้านอิสระชอ้ปปิ- ง ที�หา้งดงั CITYGATE OUTLET MALL ใหท่้านชอ้ปปิ� งสนิคา้ตาม
อธัยาศยั กบั OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, 
RAUGH LAURENCE หรอืว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั�งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี�หอ้ และ
ชั�นใตดิ้นจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

 **อิสระอาหารคํ �า ตามอธัยาศยั** นําท่านชม  A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรย์
เริ�มตน้ในเวลา E .   น. ทุกคํ �าคืน  การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาที�ไดร้บัการบนัทึก
ในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที�ยิ�งใหญ่ที�สุดของโลกครอบคลุมพื- นที�อาคารตึก
ระฟ้าสาํคญัต่างๆที�ตั-งอยูส่องฟากฝั�งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี- ประดบัไปดว้ย
แสงไฟ ซึ�งเพียงกดสวิตชก็์จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนั
คึกคกัของฮ่องกง 

 
 
 
 
 
 

นาํท่านเขา้สูที่�พกั KIMBERLEY HOTEL / METROPARK HOTEL KOWLOON หรอืเทียบเท่ายา่น
จมิซาจุย่  
 
 
 

วนัที�สอง ฮ่องกง – วดัแชกง – วดัหวงัตา้เซียน - ชอ้ปปิ� งจมิซ่าจุย่   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยติ�มซาํขึ- นชื�อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้
, ก๋วยเตี�ยวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (E)   
นําท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื�อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ที�เชื�อ
กนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่สิ�งชั �วรา้ยและ นําแต่สิ�งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะที�วดันี-
ในวนัขึ- นปีใหม่ นําท่านเดินทางสู่ วัดหวังตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดันี- ว่า หว่องไท่ซิน) 
เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดันี- เพื�อขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง  
ไรโ้รคภยั   
 
 
 
 
 
 

 
 จากนั-นนําท่านเยี�ยมชมโรงงานจวิเวอรร์ี� ที�ขึ- นชื�อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที�ไดร้บัรางวลัอนัดบั
เยี�ยม และใชใ้นการเสริมดวงเรื�องฮวงจุย้  นําท่านชมรา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท๊อปทอ้งถิ�น
ของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน ซึ�งถือเป็นภมิูปัญญาพื- นบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
นําท่านชอ้ปปิ- งสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลือกซื- อสินคา้แบรนเนมต่างๆ  
จากนั-นอิสระใหท่้านเต็มอิ�มกับการชอ้ปปิ- งย่านจิมซาจุ่ย ที�พรอ้มใจกันลดราคาทั �วทั-งเกาะกว่า 
98-I8% มักจะตั-งตน้กันที�สถานีจิมซาจุ่ย  มีรา้นขายของทั-งเครื�องหนัง, เครื�องกีฬา, 
เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรปูฯลฯและสินคา้แบบที�เป็นของพื- นเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึก
อนัซบัซอ้นมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื�อ OCEAN TERMINAL ซึ�งประกอบไป
ดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเชื�อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้
**อิสระอาหารคํ �า ตามอธัยาศยั เพื�อความสะวกในการชอ้ปปิ� ง** 
นาํท่านเขา้สูที่�พกั KIMBERLEY HOTEL / METROPARK HOTEL KOWLOON หรอืเทียบเท่ายา่น
จมิซาจุย่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัที�สาม  ฮ่องกง - อิสระชอ้ปปิ� ง - กรุงเทพฯ 

 ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปปิ� ง เตม็อิ�มกบัการเลือกซื� อสนิคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นยา่น จมิซาจุย่, 
มงกก๊ หรอืโอเชี�ยน เทอมินลั   
** สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสูส่นามบิน** 

21.20 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  CATHAY PACIFIC เที�ยวบินที�   CX617 
23.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั-งก่อนทาํการ 
ออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ *** 
คณะยนืยนัการเดินทางที� ` ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

อตัราค่าบริการ 
หมายเหต:ุ กรุณาตรวจสอบเที�ยวบินของท่านในวนัที�ท่านตอ้งการเดินทาง รายละเอียดดงันี�    

กาํหนดการเดินทาง 
 

รายละเอียด 
เที�ยวบิน 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

E-, ท่าน 

A เด็ก E 
ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

 A- , ก.ค. �` ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

A-,`   A-,`   A�,`   -,000 
 E- ] ก.ค. �` ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
A-,`   A-,`   A�,`   -,000 

 |-A  ก.ค. �` ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

A-,`   A-,`   A�,`   -,000 
A�-A" ก.ค. �` ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
A-,`   A-,`   A�,`   -,000 

A|-E  ก.ค. �` 

(BUS A) 

ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

A-,`   A-,`   A�,`   -,000 

A|-E  ก.ค. �` 

(BUS B) 

ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX709 (22.15-00.05) 

A-,`   A-,`   A�,`   -,000 

EE-E] ก.ค. �` ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

A-,`   A-,`   A�,`   -,000 
,  ก.ค.- A ส.ค. �` ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
A-,`   A-,`   A�,`   -,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• โรงแรมที�พกัที�อาจะมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ- นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลกั 

• หมายเหตุ ที�ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายวนัสุดทา้ยลกูทวัรท่์านใดสนใจสามารถซื- อไดแ้ต่
ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื- อ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัรท์ั-งสิ- น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

อตัราค่าบริการนี� รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ-าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 78 กก.     � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 7 ท่านหรือ  : ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื- อที�ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ O,888,888 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ P8 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม I% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย :% 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

,A ก.ค.- E ส.ค. �` ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX709 (22.15-00.05) 

A-,`   A-,`   A�,`   -,000 
 �- " ส.ค. �` ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
A-,`   A-,`   A�,`   -,000 

 -- | ส.ค. �` ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

A-,`   A-,`   A�,`   -,000 
AA-A, ส.ค. �` ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
A`,`   A`,`   A|,`   -,000 

AE-A] ส.ค. �` ขาไป    CX700 (08.25-12.10) 
ขากลบั CX709 (22.15-00.05) 

A`,`   A`,`   A|,`   -,000 
A,-A� ส.ค. �` ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
A-,`   A-,`   A�,`   -,000 

A`-EA ส.ค. �` ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

A-,`   A-,`   A�,`   -,000 
E -EE ส.ค. �` ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 
A-,`   A-,`   A�,`   -,000 

E--E| ส.ค. �` ขาไป    CX616 (06.40-10.30) 
ขากลบั CX617 (21.20-23.10) 

A-,`   A-,`   A�,`   -,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั-งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์-นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี-  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั-นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท 
 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ

เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใดอยา่ง
หนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ
อํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี-  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั-งหมดทั-งนี-  ทางบริษัทจะ

หกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื- อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั-งหมด   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี-  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั-นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ6ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์- สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั-น 
2. ทวัรนี์- เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั-งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั-งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ6ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า O9 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย I วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย O8 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ6ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิได้
ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ6ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั-งนี- บริษัทจะคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ6ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ- นของนักท่องเที�ยว

ที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี- คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั-น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ6ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ- น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื- อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั-น  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ- นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน O88 

มิลลิลิตรต่อชิ- น และรวมกันทุกชิ- นไม่เกิน O,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ O 
ใบเท่านั-น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั-น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั-น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื- อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื- อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี-  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ 
จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที�สงูมาก  

   


