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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ �-� ทา่น 
� เด็ก � ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี&ยว
เพิ&ม 

�1 ส.ค. – +� ก.ย. �,-� �-,/// ราคาโปรโมชั &น 
ไม่มีราคาเด็ก 

ราคาโปรโมชั &น 
ไม่มีราคาเด็ก 

 
5,000 

�/ – �� ตุลาคม �,-� �6,/// 
หมายเหตุ: หากลูกคา้ไม่ตอ้งการเขา้ดิสนียแ์ลนด ์ไม่สามารถลดราคาทวัรค์ืนได ้
 

*หากผูเ้ดนิทางอายุ18ปีหรอืนอ้ยกวา่18ปี ตอ้งแจง้เจา้หนา้ท ี�กอ่นทาํการจองทุกคร ั+ง เพราะบางประเทศ 
บางโปรแกรมมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิสาํหรบัผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ18ปี เชน่ จนี,ฮอ่งกง,มาเกา๊ เป็นตน้ 

 
*ราคานี+ผูเ้ดนิทางตอ้งไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่น ั+น !!! เท ี�ยวตามโปรแกรมกาํหนด หากไมล่งรา้นรฐับาลหรอื

รา้นชอ้ปปิ+ ง เก็บเพิ�มทา่นละ 100USD ตอ่ทา่น ตอ่รา้น (ประมาณรา้นละ3,000บาท) 
 

�ราคานี+สําหรบักรุ๊ปJOINเท่าน ั+น 1 GROUP+1ไกด/์/กรณีกรุ๊ปส่วนตวักรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที� 
�ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากต ั_วเครื�องบนิปรบัขึ+น 
�Passport ตอ้งเป็นแบบท่องเที�ยว(สแีดงเลอืดหมู) หากใชแ้บบอื�นตอ้งแจง้เจา้หนา้ที�ก่อนจอง 

�ราคานี+ใชสํ้าหรบั THAILAND PASSPORT เท่าน ั+น .. ชาวตา่งชาตอิาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มโปรดแจง้ก่อน 
�โปรแกรมที�ตอ้งขอวซี่าตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนนิการ หากท่านตอ้งใชเ้ล่มเดนิทางระหว่างนี+โปรดแจง้ก่อน  
�ทวัรเ์ป็นแบบต ั_วกรุ๊ปเลอืกที�น ั�งไมไ่ด ้สายการบนิเป็นผูจ้ดัที��น ั�งให ้ซึ�งทวัรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

�เร ื�องต ั_วเครื�องบนิ ผูเ้ดนิทางตอ้งเดนิทางพบเจา้หนา้ที�ตามใบนดัหมายและรบัต ั_วที�สนามบนิเท่าน ั+น* 
 

***กรณีทา่นสาํรองต ั_วภายในหรอืพาหนะเดนิทางมาสนามบนิในวนันดัหมาย ทวัรไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
ในสว่นนี+เพราะนอกเหนอืจากโปรแกรม ไมว่า่จะเป็นกรณีกรุ๊ปไมค่อนเฟิรม์เดนิทาง,สายการบนิดเีลยห์รอื

ปจัจยัอื�นๆ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ี�ใหท้ราบกอ่นทาํการจองและโอนเงนิทกุคร ั+ง*** 
 

**ใบนดัหมายจะสง่มาประมาณ 5 วนักอ่นเดนิทาง** (นบัจากวนัเดนิทาง)  
*PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชง้านไดอ้กีอยา่งนอ้ย6-10เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง เพื�อประโยชนข์องท่านเอง* 

(หากตอ้งการรเีควสเพิ�มเตมิเช่นไม่ทานหม,ูอื�นๆ กรุณาเขยีนลงในสําเนาพาสปอรต์) 

โปรแกรมเป็นแบบจอยดท์วัรก์บับรษิทัแลนดช์ั+นนํา ทราเวล สปร ีเป็นตวัแทนรบัจองทวัรแ์ละประสานงานเทา่น ั+น (เราจดัเฉพาะกรุป๊สว่นตวั) 
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*โปรแกรมและไฟทบ์นิเปลี�ยนแปลงได ้ตารางทวัรแ์ละที�พกัในแต่ละเมอืงสลบัสบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม* 

*ขอสงวนสทิธิlเปลี�ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั (ระดบั5ดาวเปลี�ยนบนิ5ดาว//LowCostเปลี�ยนบนิLowCost) 

ที�พกั : จํานวน 2 คนื ระดบัเทยีบเทา่ 3 ดาว (พกัหอ้งละ2-3ทา่น) 
(บางประเทศพกัไดแ้คห้อ้งละ2ท่าน หากมา3ท่าน อาจตอ้งเสยีค่าพกัเดี�ยว กรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที�)  

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  
�+.++ น.    พรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภมิู ชัAน 4 ประตู / เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC  

พบเจา้หน้าที�ทาํการเช็คอินตั �ว 
�L.,, น.     บินลดัฟ้า สู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน CX-,L บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง  
�N.,+  น.   ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B จากนั.น

นําท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ�งเป็นสะพานที�ถือไดว้า่เป็นสะพานรางคูที่�ยาวที�สุดในโลก 
คํ &า บริการอาหารค ํ &า ณ ภตัตาคาร (�)  จากนั.นนําท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั 

ที&พัก  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกนั 
 
วันที&สอง ดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวัน อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ํ &า ตามอัธยาศัย 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติ�มซาํขึ. นชื�อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้
, ก๋วยเตี�ยวหลอด, โจ๊ก เป็นตน้ (2)   
นําท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์อาณาจกัรแหง่จินตนาการนี. ประกอบดว้ยพื. นที� 6 ส่วน  
ไดแ้ก่ เมนสตรีท-ยเูอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซีแลนด ์, ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย 
สตอรี& แลนด์ , กริซลีย ์กัลช์ และมิสทิค พอยท ์และพบกับเครื�องเล่นใหม่อย่าง Iron Man 
Experience บนิไปกบัไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง  
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หยบิแว่นตา Stark Vision ขึ. นสวมใส่ แลว้เตรยีมตวัสาํหรบัการเขา้สู่ยุคใหม่อยา่งเต็มตัว! การบิน
แต่ละครั.งของ Expo Edition Iron Wing จะใชพ้ลังงานจากเตาปฏิกรณ์อารค์ของตนเองและมี
เทคโนโลยีล่าสุดจากสตาร์ค อินดัสตรี.  –รวมถึง ชุดเกราะโลหะที�มีความทนทานสูง ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ และกระจกที�ซ่อมแซมตัวเองได ้เมื�อคุณพรอ้มสําหรบัการบินขึ. น คุณจะไดท่้อง
ฟากฟ้าที�ตื�นเตน้เรา้ใจของตวัเมือง เพื�อชมมุมมองที�แปลกใหม่ล่าสุดและสูงที�สุดบนขอบฟ้าของ
ฮ่องกง นั�นคอื – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนวา่ มีรายงานถึงปฏิบติัการของไฮดรา้
อยูบ่รเิวณนี.  ใหเ้ตรียมพรอ้มสําหรบัการต่อสู!้ ซึ�งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว 
ท่องอเมรกิาฉบบัยอ่ส่วนอยา่งมีชีวติชีวาที�ถนนเมนสตรที พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร ์รา้นคา้น่ารกั ๆ 
และหอสงัเกตการณ์วคิตอเรยี จากนั.นไปสูบฉีดอะดรนีาลีนในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภัยกับการ
ล่องเรือท่องป่าที� เต็มไปดว้ยสิงสาราสัตวต์ลอดเส ้นทางและโชว์แรงระเบิดที� ตื�นเต้น เข ้าสู่
อาณาจกัรแหง่แฟนตาซี ที�ซึ�งคุณจะไดพ้บกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิค
กี. เมาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คลื�อนไหวตระการตาแบบ V มิติ ลัดไปยงัอาณาจักรของมนุษยต่์าง
ดาวและขา้มเวลาไปยงัทูมอรโ์รวแ์ลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ�งที�พลาดไม่ไดค้ือ รถไฟเหาะ 
SPACE MOUTAIN แน่นอนวา่อยา่ลืมแวะไปถ่ายรูปกบัมิคกี.  และจบัมือกบัเจา้เป็ดชื�อกอ้งโลก เดิน
ท่องไปผ่านสวนหยอ่มที�เต็มไปดว้ยวตัถุโบราณที�สรา้งภาพลวงตา 3 มิติ สาํรวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที�
ซึ�งวตัถุโบราณน่าตื�นตาจากทั �วโลกมามีชีวติต่อหน้าต่อตาใน มิสทคิ พอยท ์และไม่ควรพลาดกับ  
IT’S A SMALL WORLD ล่องเรอืชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ�งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว ้
โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื�อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสียงเครื�อง
ดนตรทีี�เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชาติ และอยา่ลืมแวะทกัทายตุ๊กตาสวมชุดประจําชาติของไทย 

 
เชิญท่านสนุกสนานกบัเครื�องเล่นในดิสนียแ์ลนดแ์ละโซนต่างๆ ต่อตามอธัยาศยั 
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** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ํ &า ตามอัธยาศัย ** 
ที&พัก  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกนั 
 

วันที&สาม ยอดวิคตรอเรีย -รีพลัสเบย-์วัดแชกงหมิว-ชอ้ปปิA งจมิซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�)   

จากนั.นนําท่าน ขึA นสู่เขา  VICTORIA โดยรถบัสชมจุดวิวสวยที�สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศ
บริสุทธิY สดชื�น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั.งเกาะอย่าง
ชดัเจน ทัAงนีA ยงัตื&นตากบัตึกระฟ้าที&สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที&ก่อสรา้งตรงตามหลักฮ
วงจุย้ อาท ิตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื&นๆ อันเป็นที&ตัAงของธุรกิจ ชัAนนาํ
ของฮ่องกงพรอ้มทัAงถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทบัใจ   

 
นําท่านเยี�ยมชมโรงงานจวิเวอรร์ี& ที�ขึ. นชื�อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที�ไดร้บัรางวลัอันดับเยี�ยม 
และใชใ้นการเสรมิดวงเรื�องฮวงจุย้  พรอ้มนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชค
ลาภเพื�อเป็นสิรมิงคลที�บรเิวณชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซึ�งเชื�อกันว่าขา้มหนึ� ง
ครั.งจะมีอายุเพิ�มขึ. น 3 ปี  จากนั.นใหท่้านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทิศ ซึ�งถือว่าเป็นจุดรวมรบัพลัง
ที�ดีที�สุดของฮ่องกง อีกทั.งยงัใหท่้านไดข้อพรเรื�องเนื. อคู ่ ณ จุดนี. ไดอี้กดว้ย 
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นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื�อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ที�เชื�อ
กนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่สิ�งชั �วรา้ยและ นําแต่สิ�งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที�วดันี.
ในวนัขึ. นปีใหม่ 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (L) 
   จากนั.นนําท่านเดินทางสู่แหล่ง ชอ้ปปิA งที&ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึ�งเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้

แบรนดเ์นมจากทั �วทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซื. อสินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ�มจุใจ ไม่ว่าคุณ
จะมีรสนิยมแบบไหน หรอืงบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชั.นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ�งที�คุณตอ้งการ 
ศูนยก์ารคา้ที�กวา้งขวางเหล่านี. เป็นแหล่งรวมหอ้งเสื. อที�จาํหน่ายสินคา้แบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์
นานาชาติชื�อดังจากทั �วทุกมุมโลก อีกทั.งยงัเป็นที�ที� คุณสามารถจะอิ�มเอมกับอาหารชั.นเลิศ
บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปปิA งที& โอเชี&ยน
เทอรมิ์นัล แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชัAนนาํที&มีใหเ้ลือกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น 
อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูที& Toy’s Us  **อิสระอาหารค ํ &า ตามอัธยาศัย**  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่
สนามบนิ 

 
��.�, น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  CATHAY PACIFIC เที&ยวบนิที&   CX6+/ 
++.�, น.    คณะเดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
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**************************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั.งก่อนทาํการ 

ออกตั �วเนื� องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 
*** ขอบพระคณุทุกทา่นที&ใชบ้ริการ ***  คณะยนืยนัการเดินทางที� ^ ท่านมีหวัหน้าทัวร ์

 

• โรงแรมที�พกัที�อาจะมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ. นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้
เป็นหลกั 

• หมายเหตุ ที�ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทัวรท่์านใดสนใจสามารถซื. อไดแ้ต่ถ้า
ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื. อ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัรท์ั.งสิ. น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

อัตราค่าบริการนีA รวม 
� คา่ตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     � คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 
� คา่นํ.าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.     � คา่รถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ b ท่านหรอื  V ท่าน � คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื. อที�ระบุในรายการ   � คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดินทาง  
� คา่ประกนัอุบัติเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ c,ddd,ddd บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ **ไม่รวม

ประกนัครอบคลุมสุขภาพ ซื+อประกนัเพิ�มเตมิ ตดิตอ่ไดท้ี�เจา้หนา้ที�ทราเวลสปร*ี* 
 

อัตราค่าบริการนีA ไม่รวม 
� คา่ใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น คา่ทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
คา่อินเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้ริการ) 
� คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ ^d เหรยีญ/ทรปิ/ต่อท่าน 
� คา่ภาษีมูลคา่เพิ�ม 6% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย V% 
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เงื&อนไขการชาํระค่าบริการ 

�การจอง: ชําระมดัจําทา่นละ 5,000 บาท / สว่นท ี�เหลอือยา่งนอ้ย 25 วนักอ่นเดนิทาง 

จองทวัร ์:   #เลอืกโปรแกรมที�ตอ้งการหนา้เว็บไซต ์/ เลอืกคลกิจองทวัร ์
...หรอื...    #แจง้กบัเจา้หนา้ที�  แจง้ชื�อ-นามสกุลภาษาไทยผูจ้อง , เบอรม์อืถอื + Email ผู ้
จอง     เจา้หนา้ที�สง่ INVOICE คา่ทวัรพ์รอ้มเลขบญัชใีหค้ะ่ 
 
เงื&อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
#เงื�อนไขการยกเลกิ//เปล ี�ยนแปลงวนัเดนิทาง//เปล ี�ยนโปรแกรม (โปรดอา่นใหล้ะเอยีดกอ่นจอง) 

*กรณีตอ้งการเปล ี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปล ี�ยนจองโปรแกรมอื�นกรุณาแจง้ยกเลกิโปรแกรมเดมิกอ่น 

โดยยดึตามเง ื�อนไขการยกเลกิดงันี+: 

*ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 35 วนั (ไมร่วมเสาร-์อาทติย)์:        หกัคา่มดัจาํท ั+งหมด 

*ยกเลกิก่อนเดนิทางนอ้ยกว่า 35 วนั (ไม่รวมเสาร-์อาทติย)์:   ยดึคา่ทวัรท์ ั+งหมดเต็มจํานวน 

*ยกเว้นช่วงเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์, ตั �วที�ต้องซื อขาดแบบมีเงื�อนไข, เที�ยวบินเช่าเหมา
ลาํ Charter Flight // Extra Flight   ยกเลิกการเดินทางไม่ได้ทกุกรณี ยึดค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน* 
**กรุณาตรวจสอบPassportผูเ้ดนิทางวา่เดนิทางแนน่อนกอ่นสง่ใหเ้จา้หนา้ที� เพราะ
เปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทางไมไ่ด ้(กรณีสามารถเปลี�ยนแปลงไดม้คีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ)** 

 
 
ทั.งหมดทั.งนี.  ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายที�ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแล ้วเนื� องในการ

เตรยีมการจดัการนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เช่น การสาํรองที�นั �งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 
1. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมัดจําหรือซื. อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
คา่บรกิารทั.งหมด   

2. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิYในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื&อนไขและขอ้กาํหนดอื&นๆ 
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1. ทวัรนี์. สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั.น 
2. ทวัรนี์. เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดินทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรอืทั.งหมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรอืทั.งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิYในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวรว่มเดินทางน้อยกว่า cn ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 วนัก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย cd ว ันก่อนการเดินทางสําหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บรษัิทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายนิดีที�จะใหบ้รกิารต่อไป 

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

5. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิYในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจรงิของประเทศที�เดินทาง ทั.งนี. บริษัทจะคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิYไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มขึ. นของนักท่องเที�ยว

ที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิว ัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลี�ยนแปลง หรือการ

บรกิารของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี. คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั.น 
ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิYในการปรบัราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ. น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื. อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบรษัิทกาํกบัเท่านั.น  
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ขอ้แนะนาํกอ่นการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ. นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน cdd 

มิลลิลิตรต่อชิ. น และรวมกันทุกชิ. นไม่เกิน c,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ c 
ใบเท่านั.น ถ้าสิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั.น  

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

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