วันแรก
04.00 น
06.45 น.
10.20 น.

เที่ยง

กรุงเทพฯ – มาเกา –วัดอามา–เจาแมกวนอิมริมทะเล -วิหารเซนตปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริ
เซียน–เวเนเชี่ยน –ฮองกง
พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคานเตอร 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินตั๋ว
บินลัดฟาสูมาเกาโดยเที่ยวบินFD760
ถึงสนามบิน มาเกา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสูม าเกาซึ่งเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ
ในอดีตมาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงชวงตน
ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดตอคาขายกับชาวจีน และมาสรางอาณานิคมอยูในแถบนี้ ที่
สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยาง
มากมาย ทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่มีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัว จนเรียกไดวาเปน “ยุโรป
ใจกลางเอเชีย”นําทานเดินทางสูวัดอามา หรือ ศาลเจาแมทับทิมที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศถวายใหกับอามา องคเทพทิดาแหงทองทะเล
ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญซึ่งแกะสลักเปนรูปเรือสําเภาโบราณ เปนสัญลักษณที่บงบอกวา บริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจาแมอามา
ยางเทาขึ้นสูแผนดินมาเกา ดานหนามีรูปปนสิงหโตอยู 2 ตัว มีความเชื่อวาหากหมุนลูกแกวที่อยูในปากไปทางขวา 3 ครั้ง ใหทานที่
เกิดปชงไหววัดนี้เพื่อเสริมความเปนสิริมงคล นําทานผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเลหรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทอง
สัมฤทธิ์ทั้งองค มีความสูง 18 เมตรหนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอย สะทอนกับแดดเปนประกาย
เรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตา เจาแมกวนอิมองคนี้เปนเจาแมกวนอิมลูกครึ่ง คือปนเปนองคเจาแมกวนอิม แตวากลับมีพระพักตร
เปนหนาพระแมมารี ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสรางขึ้นเพื่ อเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสทีส่ ง มอบ
มาเกาคืนใหกับจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1)

นําทานชมวิหารเซนตปอลโบสถแหงนี้เคยเปนสวนหนึ่งของวิทยาลัยเซนตปอล ซึ่งกอตั้งในป 1594 และปดไปในป 1762 และเปน
มหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแหงแรกของเอเชียตะวันออก โบสถเซนตปอลสรางขึ้นในป 1580 แตถูกทําลายถึงสองครั้ง ในป 1595
และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหมในป 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถถูกทําลายจนเหลือแตดานหนาของตึกฐานโบสถสวน
ใหญ และบันไดหนาดานหนาของตึกแสดงใหเห็นถึงสไตลผสมระหวางตะวันออกและตะวันตกและมีอยูที่นี่เพียงแหงเดียวเทานั้นใน
โลกจากนั้นนําทานเดินทางสู THE PARISIAN MACAOใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ จากนั้นเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่
จําลองมาจากฝรั่งเศส ซึ่งหอไอเฟลที่มาเกาถือไดวาเปนหอไอเฟลจําลองที่ใหญที่สุดและเหมือนจริงที่สุดในโลก โดยมีการประดับไฟ

ทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยทานสามารถขึ้นไปชมวิวที่ชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยที่ชั้นนี้ทานจะสามารถมองเห็น
ประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝงโคไทของมาเกา สามารถขึ้นชมวิวไดตั้งแต เวลา 10.00-22.00 น. (ไมรวมคาขึ้นลิฟท)

นําทานเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAUโรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญทานสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแหงใหมของ
เอเชียภายในพรอมสรรพดวย สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง และสถานที่ชอปปงที่แกรนดแคนแนลชอป พบกับรานคาแบ
รนดเนมชื่อดังมากมายกวา 350 ราน ใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคาร กวา 30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานชื่นชอบ ทานสามารถ
นั่งเรือกอนโดลาลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไมรวมอยูในรายการ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ

ที่พัก
วันที่สอง
เชา

**อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเสี่ยงโชค หรือเลือกซื้อสินคา **สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู
ฮองกงโดยเรือเฟอรรี่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)
SILKATSUENWAN HOTEL ระดับเดียวกัน
วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย-วัดแชกงหมิว- วัดหวังตาเซียน - ชอปปงจิมซาจุย
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา ขนมจีบกุง กวยเตี๋ยวหลอด โจก เปนตน
(2)

จากนั้นนําทานเที่ยวเกาะฮองกง เก็บภาพประทับใจกับVICTORIA PEAKจุดชมวิวสวยที่สุดของฮองกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์
สดชื่น ทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจนทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟาที่สูง
ตระหงานและอาคารตางๆ ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซาตึกไชน าแบงคและตึกอื่นๆ อันเปนที่ตั้งของ
ธุรกิจ ชั้นนําของฮองกงพรอมทั้งถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ นําทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับ
งานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย พรอมนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม และเทพเจาแหง
โชคลาภเพื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAYขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ป
จากนั้นใหทานไดรับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวาเปนจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮองกง อีกทั้งยังใหทานไดขอพรเรื่องเนื้อคู ณ
จุดนี้ไดอีกดวย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

นําทานเดินทางสูวัดแชกงหมิวเพื่อสักการะเทพเจาแชกง และใหทานหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่ง
ชั่วรายและ นําแตสิ่งดีๆ มาให ชาวฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปใหมจากนั้นนําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีน
กวางตุง จะเรียกวัดนี้วา หวองไทซิน) เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรใหสุขภาพ
แข็งแรง ไรโรคภัย สมควรแกเวลานําทานชอปปงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREEใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนเนม
ตางๆ จากนั้นอิสระใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปงยานจิมซาจุยมักจะตั้งตนกันที่สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง
เครื่องหนังเครื่องกีฬาเครื่องใชไฟฟากลองถายรูปฯลฯและสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอัน
ซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEXขนาดใหญชื่อOCEAN TERMINALซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกัน

ที่พัก

อยู และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวาจะเปน COACH,
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINIและอีกมากมาย*อิสระอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย*
SILKATSUENWAN HOTEL ระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เชา

กระเชานองปง - นมัสการพระใหญ ณ วัดโปวหลิน–CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (4)
จากนั้นนําทานเดินทางสู สถานี TUNG CHUNGเพื่อขึ้น กระเชาลอยฟานองปง 360 องศาไปยังเกาะลันเตาเพื่อ นมัสการ
พระใหญ ณ วัดโปวหลินหรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา....องคพระสรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน
หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต จากนั้นอิสระใหทานได
สัมผัสกับหมูบานวัฒนธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเที่ยวชม รานคา รานอาหาร และชมการแสดงกลางแจงมากมายบริเวณ
หมูบานจําลองแหงนี้ทานจะไดพบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดอยางลงตัว
(หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนรถโคชของอุทยาน เพื่อนํา
ทานขึ้นสูยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาทานละ 40 เหรียญฮองกง)

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ที่หางดังCITYGATE OUTLETS MALLใหทานชอปปงสินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET
สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เชน COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCEหรือวาจะเป น
BURBERRYรวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยี่หอ และชั้นใตดินจะมี SUPERMARKETขนาดใหญใหทานไดจับจาย
กันไดอยางจุใจ
***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***
บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD503
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
***********************************************

21.35 น.
23.20 น.

** หากทานที่ตองออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***

กําหนดการเดินทาง
07 – 09 กันยายน 2561

อัตราคาบริการ
ผูใหญหองละ
1 เด็ก 2 ผูใหญ เด็กมี
2-3 ทาน
เตียง
13,999
13,999

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กไมมีเตียง
12,999

พักเดี่ยวเพิ่ม
3,500

14 – 16 กันยายน 2561

13,999

13,999

12,999

3,500

21 – 23 กันยายน 2561

13,999

13,999

12,999

3,500

12 – 14 ตุลาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

19 – 21 ตุลาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

26 – 28 ตุลาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

27 – 29 ตุลาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

02 – 04 พฤศจิกายน 2561

14,999

14,999

13,999

3,500

03 – 05 พฤศจิกายน 2561

14,999

14,999

13,999

3,500

09 – 11 พฤศจิกายน 2561

14,999

14,999

13,999

3,500

10 – 12 พฤศจิกายน 2561

14,999

14,999

13,999

3,500

16 – 18 พฤศจิกายน 2561

14,999

14,999

13,999

3,500

17 – 19 พฤศจิกายน 2561

14,999

14,999

13,999

3,500

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัว
หิมะผาไหมไขมุกใบชาใยไผไหมหยก ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวรทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจง
ลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการ
บังคับ ใดๆ ทั้งสิ้ น และถา หากลูกค าไมมี ความประสงค จะเข ารา นรัฐ บาลจี นทุก เมือง ทางบริ ษั ทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ใ นการเรีย กเก็ บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุด ทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดย
ไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามราย
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัตเิ หตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
คาวีซากรุป (วีซาหนาดาน) เขาประเทศจีน
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มิ นิบารใน
หอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 90 เหรียญ/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระ
เงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เช น การ
สํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขาออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ ทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่
มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหน ด
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ
เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด จํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่ อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา
ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัย
สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ
บริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาห นาที่โหลดใต
ทองเครื่องบินเทานั้น
3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปน
การปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สู งมาก

