ทัวร์มาเลเซีย โคตาคินาบาลู 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน Thai Smile (WE)
KOTA KINABALU... แดนสวรรค์แห่งการพักผ่อน
เปิดมุมมอง เปิดกว้างรับประสบการณ์ใหม่ๆ ต่างชาติ ต่างภาษา
ต่างวัฒนธรรม แต่ให้ความทรงจําประทับใจมิรู้ลืม
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - KK International Airport, รัฐซาบาห์ - แวะถ่ายรูปคู่มุสตาฟา ทุน ทาวเวอร์ มัสยิดกลางน้ํา - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัฐซาบาร์ - เดินเล่นชมเมือง

วันที่2

ท่าเรือ Jesselton Jetty - ล่องเรือ ชมอุทยานทางทะเล ตวนกูอับดุลราห์มนั - เกาะซาปิ - อิสระดําน้าํ ตื้น
Snorkle ชมโลกใต้ทะเล - เกาะมานูกนั

วันที่3 วัดจีน - หอนาฬิกาแอดคินสัน - ช้อปปิ้งของฝาก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
DAY 1
05.00 น.

07.50 น.
12.10 น.
เที่ยง

สนามบินสุวรรณภูมิ - ซาบาห์(บินตรง) - มุสตาฟา ทุน ทาวเวอร์ - มัสยิดกลางน้าํ
พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐซาบาห์ - เดินเล่นท่าเรืออาหารทะเลสด
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 2
และเคาน์เตอร์เช็คอินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
ออกเดินทางสู่รัฐซาบาห์ โดยเที่ยวบินที่ WE 421
เดินทางถึงรัฐซาบาห์ (มาเลเซีย) KK International Airport ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนําท่าน
ขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเพื่อเดินทางเข้าสู่ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
หลังอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน แวะถ่ายรูปคู่กับมุสตาฟา ทุน ทาวเวอร์ (มูลนิธิซาบาห์) เป็นอาคารกระจก
30 ชั้น สูง 122 เมตร เป็นอาคารที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองในเกาะบอร์เนียว
ชม มัสยิดกลางน้ํา (City Mosque) ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไล
กาส์ (Likas Bay) ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นมัสยิดที่มีความสวยงาม และคล้ายคลึงกับมัสยิดนาบาวี (Nabawi
Mosque) แห่งเมืองเมดินาห์ (Medina) ในประเทศซาอุดิอาระเบีย มัสยิดแห่งนี้ถือเป็นมัสยิดใหม่ที่เพิ่งสร้าง
เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2000 ห้องโถงภายในสามารถจุคนได้ถึง 12,000 คน และนับเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของโคตาคิ
นาบาลูในปัจจุบัน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่สามารถเข้าชมภายในได้ทุกวันยกเว้นวันศุกร์
เข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัฐซาบาร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและรวบรวมรักษาเอกสารทาง
โบราณคดี และประวัติศาสตร์ หมู่บ้านจําลอง รวมไปถึ งแกลลอรีอื่นๆ ของคนซาบาร์ในเผ่า ต่างๆ ซึ่งอพยพมา
ตั้งแต่ยุคดึกดําบรรพจากบริเวณหมู่เกาะแปซิฟิกและหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ จึงแสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย
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ทางด้านชาติพันธ์และการเป็นพหุวัฒนธรรมของชาวซาบาร์ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์นี้ยังจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้
และการจําลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวซาบาร์และประวัติศาสตร์การก่อตั้งรัฐซาบาร์
จากนั้นหัวหน้าทัวร์จะนําท่านเดินเล่นชมเมือง พร้อมชมท่าเรือที่เป็นแหล่งรวบรวมอาหารทะเลสดๆ ตัว
ใหญ่ๆ ทั้งกุ้ง กั้ง ปู ปลา หอยเชลล์ หอยแครง สารพัดอาหารทะเลนานาชนิดที่จะทําให้ท่านถึงขั้นน้ําลายสอ
อยากกินขึ้นมาเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังมีอาหารพื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งขนมและผลไม้ตบเท้ามาให้ได้เลือกซื้อ
เลือกชิมกันอย่างอิ่มหนําสําราญ
ไม่รวมอาหารค่ํา เพื่อให้ทา่ นได้เต็มอิ่มกับเวลาอันมีค่า
::: OPTION แนะนํา ::: ดินเนอร์พิเศษ ร้านซีฟู้ดชื่อดังแห่งรัฐซาบาห์ และล่องเรือชมหิ่งห้อยทีง่ ดงาม
(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) บรรยากาศชิลล์ๆ ผ่อนคลายสบายอารมณ์ (ราคา OPTION แนะนํา โปรดติดต่อ
หัวหน้าทัวร์)
นําท่านเข้าสู่ทพี่ ัก Cititel Express Hotel หรือเทียบเท่า

 ไฮไลท์  อุทยานทางทะเลตวนกูอับดุลราห์มัน - เต็มอิ่มเที่ยว 2 เกาะไม่ต้องเร่งรีบ
ดําน้ําตืน้ เกาะซาปิ + บุฟเฟ่ต์ BBQ สุดอร่อยประจําพื้นถิ่น - เกาะมานูกัน - กลับฝั่ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าสู่ท่าเรือ Jesselton Jetty  ไฮไลท์  ล่องเรือเข้าสูอ่ ุทยานทางทะเลตวนกูอับดุลราห์มัน
[Tunku Abdul Rahman Marine Park] วันนี้เราจะพาท่านสนุกสนานกับธรรมชาติทางทะลของเกาะ
โกตา คินาบาลูเต็มๆถึง 2 เกาะใช้เวลาเพียง 20 นาทีก็ถึงเกาะแห่งแรก นั่นคือ เกาะซาปิ (Sapi Island)
หนึ่งในเกาะที่สวยงามที่สุดของอุทยานตวนกูอับดุลราห์มัน เกาะซาปิแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่ามีความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติมากทีเดียว สังเกตได้จากมีปลาทะเลหลากหลายสายพันธุ์ที่ไม่สามารถพบเจอได้ใน
เมืองไทย อิสระเพลิดเพลินกับปลานานาชนิดที่แหวกว่าย
ให้เราได้อมยิ้มกับโลกใต้ทะเลที่แสนสวยงามและน่ารัก(Snorkle) แต่สําหรับใครที่ไม่กล้าดําน้ําตื้น ท่านยังสามารถ
พักผ่อนบนหาดทรายสีขาวสะอาดตาหรือเลือกเล่นน้ําริมชายหาดรอบเกาะก็ได้เช่นกัน
::: OPTION แนะนํา ::: ท่านใดทีห่ ลงรักการถ่ายรูป เราขอแนะนํา*Sea Walker* กิจกรรมที่จะทําให้ท่านได้
ใกล้ชิด เกาะติดโลกใต้น้ํา แชะภาพกับปลานานาพันธุ์ พร้อมนําภาพกลับบ้านได้อีกด้วย
(ไม่รวมค่า Sea Walker ราคาโปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์ )
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว [BBQ]

DAY 2
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บ่าย

หลังอาหารนําท่านนั่งเรือไปยังเกาะมานูกัน (Manukan Island) หากยังไม่จุใจที่นี่ท่านยังสามารถซื้อแพ็คเกจ
ดําน้ําตื้นเพิ่มเติม ดูปะการังใต้ทะเลหลากสีสันได้อีกเช่นกัน เพราะเกาะแห่งนี้นั้นขึ้นชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์
ทางธรรมชาติ ไ ม่ แ พ้ เ กาะอื่ น ๆ หรื อ เลื อ กให้ อ าหารปลาในน้ํ า เพื่ อ ได้ ใ กล้ ชิ ด ตั ว ปลาท่ า นก็ ส ามารถทํ า ได้
นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมและกีฬาทางน้ํามากมายที่มีให้เลือกสรรแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคล
อาทิ ดําน้ําลึก Scuba ล่องเรือคายัค, บานาน่าโบ๊ท, เจ็ทสกี, Wing Surfing, Parasailing และอื่นๆอีกมากมาย
(ไม่รวมกิจกรรม ณ เกาะมานูกันทุกชนิด หากต้องการซื้อแพ็คเกจเพิ่มเติมโปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์)
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก Cititel Express Hotel หรือเทียบเท่า
DAY 3
วัดจีน - แวะหอนาฬิกาแอตคินสัน - ช้อปปิ้งสินค้าพืน้ เมือง - สนามบินแห่งรัฐซาบาห์ สนามบินสุวรรณ
ภูมิฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมวัดจีน เป็นวัดที่มีชื่อเสียง มีความสวยงามแปลกตา สร้างในปี 1980 และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูงใหญ่อยู่หน้า
วัด แวะบันทึกภาพที่หอนาฬิกาแอดคินสัน (Atkinson Clock Tower) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้ว่าการชาว
อังกฤษคนแรกของรัฐซาบาห์ชื่อฟรานซิสจอร์จแอดคินสัน (Francis George Atkinson) ซึ่งได้เสียชีวิตด้วยโรค
มาเลเรียในปี1902 ด้วยอายุเพียง28 ปีเท่านั้น มารดาของเขาได้สร้างหอนาฬิกาแห่งนี้ขึ้นมาเพื่ อเป็นที่ระลึกถึง
บุตรชาย และยังเป็นหนึ่งในสามสิ่งก่อสร้างที่ยังคงเหลือโดยไม่ได้ถูกทําลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งจับจ่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของซาบาร์ทั้งกาแฟ ช็อกโกแล็ต ไข่มุก ผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ยางพารา และสินค้าพื้นเมืองมากมายที่มีแหล่งผลิตจากบอร์เนียวซึ่งท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาย่อมเยาว์
10.00 น.
เดินทางถึงสนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
13.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WE 422
15.05 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, งาน
สําคัญๆของแต่ละประเทศ, สายการบิน, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการ
ตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
ราคาผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
8-10 เม.ย. 60
8,998
5,000
13-15 เม.ย 60
11,911
5,000
11-13 พ.ค. 60
10,901
5,000
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
หมายเหตุ : สาวประเภทสอง, หญิงข้ามเพศ โปรดแจ้งในวันจองทัวร์
ชาวต่างชาติ = เรียกเก็บเพิ่มเติม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมวีซ่าต่างชาติ ลูกค้าเป็น
ผู้ดําเนินการยืน่ วีซ่าเอง บริษัททัวร์ไม่สามารถแทรกแซงได้)
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามัน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ห้องพัก 3 จะเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง + เตียงเสริม (ขึ้นอยู่กับ
โรงแรมที่ได้)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) // อายุเกิน
75ปีประกันไม่คุ้มครอง
 ค่าวีซ่า คนไทยได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต่างชาติโปรดแจ้ง ไม่รวมค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนีย มในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกําหนด (โหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20
กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม) หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึ้นต่ํา 20 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระ
ค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะ
แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
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เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน :
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง(ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2748 6246-7
 กรณีทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วันทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน
ทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ
 หากไม่ชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 หากชําระไม่ครบตามจํานวนและ/หรือวันที่กําหนด บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 เมื่อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ย อมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมดนี้แล้ว
 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ……….
 ส่งรายชื่อสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อ
ใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ํา 2
หน้า หากไม่มนั่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุ กกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงด
การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกก่อนเดินทางมากกว่า 30 วันทําการ ยินดีคืนเงินค่ามัดจํา
 ยกเลิกก่อนเดินทาง 21 - 29 วันทําการ เก็บเงิน 50 % จากยอดเต็ม
 ยกเลิกก่อนเดินทาง 11 - 20 วันทําการ เก็บเงิน 80 % จากยอดเต็ม
 ยกเลิกก่อนเดินทาง 1 - 10 วันทําการ สงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ 100 %
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บ ริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
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3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น เนื่องจากอยู่
นอกเหนือการควบคุม
7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่า บริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่
กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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