(HDHK006) Special ฮ่องกง-ดิสนี ยเ์ เลนด์

 บินเช้า กลับคํา่ เทีย่ ว 3 วันเต็ม
 ดิสนียแ์ ลนด์เต็มวัน รวมบัตรเข้า พร้อมรถรับส่งแล้ว
 ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว ,รีพลั เบย์ ,วิคตอเรีย พีค (Mid Level),วัดเจ้าพ่อกวนอู
 ช้อปปิ้ งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของฮ่องกง
กําหนดการเดินทาง

15-17 ธ.ค.61

ไฟลท์บิน

ผูใ้ หญ่

ขาไป CX616(06.45 -10.15)
ขากลับ CX617(21.35-23.15)

เด็ก

เด็ก

เสริมเตียง

ไม่เสริม
เตียง

14,888

*** ราคาโปรโมชั ่น ไม่มีราคาเด็ก ***
--ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณาอ่านโปรแกรม และ เงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็ นที่
พอใจแล้วจึงวางมัดจํา เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง- (HDHK006) Special ทัวร์ ฮ่องกง-ดิสนียเ์ เลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)

พักเดี่ยว
เพิม่

5,000

(HDHK006) Special ฮ่องกง-ดิสนี ยเ์ เลนด์

วันแรก

กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – ดิสนียแ์ ลนด์ (-/-/-)

04.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ อํานวยความ
สะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX616
(บนเครื่องมีบริการอาหาร) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั ่งบนเครื่องบิน เนื่องจาก
เป็ นตั ๋วกรุป๊ ที่นั ่งจะต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**
เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บน
เกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับ
มณฑลกวางตุ ง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิ วเทอร์ริท อรี ส์ เกาลูน และเกาะเล็ ก ๆ อี ก
235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นนําท่าน เดินทางสู่ “HONGKONGDISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ (รวมบัตร
เข้าเล่นเครื่องเล่นไม่จาํ กัดรอบแล้ว) แห่งนี้ เป็ นสวนสนุ กแห่งที่ 5 ของดิ สนี ยแ์ ลนด์ทวั ่
โลกและเป็ นสวนสนุ กแห่งที่ 11 ของดิสนี ย ์ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุ กสนาน
มากมายเป็ นสวนสนุ กและรีสอร์ตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้ นบนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็ น 4
ส่วนได้แก่ 1.เมนสตรีทยูเอสเอ(MAINSTREET,U.S.A.) เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของถนนแห่งการ
เดิ น ทางย้อ นเวลาสู่ ช่ ว งต้ น ศตวรรษที่ 1 9ที่ ถ นนแกสลิ ท สตรี ท อั น แสนสวยของ
สหรัฐอเมริกาเราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนี ยช์ มเพื่อนชาวดีสนี ยท์ ี่โปรดปรานอย่าง มิกกี้
เมาส์,มินนี่ ,โดนั ลดั๊ก และ กูฟฟี่ ที่มาร่วมเต้นระบําอย่างสนุ กครื้ นเครงกับวงดนตรีมาร์ช
และเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้วยความร่าเริงและเบิกบานระหว่างทางนั้นก็จะมีรา้ นช้อปปิ้ งอัน
เก๋ไก๋ให้ได้เลือกสรรของที่ระลึกและของฝากพิเศษๆจากดิ สนี ย ์แลนด์ซึ่งมีมากกว่า 4,000
รายการเป็ นที่ ต้ัง ของซิ ตี้ฮอลและทางรถไฟฮ่อ งกงดิ สนี ยแ์ ลนด์ที่ จะพาคุ ณชมไปรอบๆ
บริเวณอย่างเพลิดเพลิน 2.ทูมอโรว์แลนด์( TOMORROWLAND) สนุ กสนานกับเครื่องเล่น

06.45 น.

10.15 น.
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แนวโลกอนาคตอันทันสมัยนําเสนอเรื่องราวของโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ
กับนิ ยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศโดยทูมอโรว์แลนด์ในฮ่องกงดิ สนี ยแ์ ลนด์
นั้นโดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของอินเตอร์กาแลคติกสเปซพอร์ต ” หรือดิ นแดนที่เชื่อมต่อ
ระหว่างกาแล็ คซี่ ที่ในนั้ นไม่ว่าจะเป็ น ร้า นอาหารร้า นค้า และสถานที่ ต่ างๆ ล้วนแต่ มี
หุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่ องลอยอยู่ไปมานอกจากนี้ ในทูมอโรว์แลนด์ยงั มี
โลกอวกาศแห่ง“สเปซเมาเท่น”ที่ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้ในเวลาเพียงอึดใจเดี ยว
การขับ1จานบิ นส่วนตัวใน“ออร์บิทรอน”และการต่ อสูก้ นั แบบดุ เดื อดใน“บัซไลท์เยีย ร์
แอสโตรบลาสเตอร์3.แฟนตาซีแลนด์( FANTASYLAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิ สนี ยต์ ื่ นตาตื่ น
ใจกับเมืองแห่งเทพนิ ยายดิ นแดนแห่งนี้ ล้วนเต็ มไปด้วยสี สันและบรรยากาศของเมืองที่
จําลองมาจากในการ์ตูนของดิสนี ยส์ นุ กกับเรื่องราวอมตะของ“ช้างน้อยดัมโบ้”งานเลี้ ยงนํ้ า
ชาของคนทําหมวก (Mad Hatter Teกับมิคกี้ เมาท์ตัวการ์ตูนอมตะของดิ สนี ยเ์ ป็ นพิเศษ
งานนี้ ต้องไม่พลาดกับการสนุ กสนานกับภาพยนตร์ 3a Cups)ม้าหมุนจากเรื่องซินเดอรเล
ลาและ “การผจญภัยของวินนี่ เดอะพูห์” ส่วนใครที่ ชื่นชอบมิติ นอกจากนี้ ในแฟนตาซี
แลนด์ ย ัง มี “แฟนตาซี ก าร์เ ด้น ” ซึ่ ง เป็ นสถานที่ น่ า สนใจที่ อ อกแบบมาเป็ นพิ เ ศษ
สําหรับดิสนี ยแ์ ลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดยผูท้ ี่อยู่ในนั้นจะมีโอกาสได้พบกับการ์ตูนตัวโปรด
มากมายอาทิมิกกี้ เมาส์,มินนี่ เมาส์,วินนี่ เดอะพูห,์ และเหล่าเพื่อนพ้องชาวการ์ตูนดิ สนี ยอ์ ีก
มากมาย4.แอดเวนเจอร์แ ลนด์( ADVANTURELAND) ดิ น แดนแห่ง การผจญภัย อัน น่ า
ตื่ นเต้นสัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่ าลึกลับของเอเชีย และแอฟริกา ในดิ นแดน
“จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise)ซึ่งนั กท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือ
สํารวจที่ล่องไปตามแม่น้ํ าสายใหญ่หวั ใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่ าลึกลับที่ทุก
โค้งนํ้าจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยูเ่ พื่อสร้างความสนุ ก ให้ ก ั บ ผู ้
ที่เข้าไปเยือนไม่ว่าจะเป็ นฝูงช้างที่เล่นนํ้ าอย่างสนุ กสนานตื่ นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์
ป่ านานาชนิ ด, Tazan’s Tree Houseบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน
พักที่ HARBOUR PLAZA 8 DEGREE HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง

รีพลั เบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) –โรงงานจิวเวอรี่-วัดเจ้าพ่อกวนอู-ร้านหยก วัดแชกง – อิสระช้อปปิ้ งนาธาน (DS/L/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพาน
ต่ อ อายุ ณ ชายหาดรี พัล ส์เ บย์ ในแต่ ล ะปี จะมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วจํา นวนมากเดิ น ทางมา
สักการะบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมา
ขอก็ม ักสมหวัง ทุ กครั้งไป จากนั้ นนํ าท่า นชมทิ วทัศน์ ข องเกาะฮ่องกงบริ เวณจุ ด ชมวิ ว
วิคตอเรีย พีค (Mid Level) ถ่ายรูปคู่กบั วิวทิวทัศน์ ของตึ กสูงต่างๆซึ่งได้สร้างตามหลัก
ฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง จากนั้ นนํ าท่านไปไหว้เจ้าพ่อกวนอู (Man Mo Temple)ท่านเจ้า
พ่อกวนอูเป็ นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งเด็ ดเดี่ ยวองอาจไม่ครัน่ คร้ามต่อศัตรู ท่านเป็ น
คนจิตใจมัน่ คงดัง่ ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็
หมายถึ ง ขอให้ท่ านช่ ว ยอุ ด ช่ อ งว่ า งไม่ ให้เ พลี่ ย งพลํ้า แก่ฝ่ายตรงข้า มและให้เกิ ด ความ
สมบูรณ์ดว้ ยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นัน่ เอง
จากนั้นนําท่านชม โรงงาน จิวเวอร์รี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่าน
สามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ และนําท่านเลือกซื้ อ หยก ที่มีชื่อเสียงฝากคนที่ท่านรัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ซึ่งถูกกล่าวขานให้เป็ นปลายทาง
ของการแก้ชงตามความเชื่อที่วา่ การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้าย
กลายเป็ นดี ได้และการเริ่มต้นปี ใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหัน
ลมจะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิวเหมือนกังหันลู่ลม
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างเต็มอิ่มที่ใจกลางแหล่ง ช้อปปิ้ งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้ ง
ที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับ สิ น ค้า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งจากทัว่ ทุ ก มุ ม โลก อาทิ
MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000

กลางวัน
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วันที่สาม

(อิสระอาหารคําตามอั
่
ธยาศัย)
พักที่ HARBOUR PLAZA 8 DEGREE HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระ – ส่งสนามบินฮ่องกง (-/-/-)

21.35 น.
23.15 น.

ให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างเต็มอิ่มที่ใจกลางแหล่ง ช้อปปิ้ งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้ งที่ DUTY
FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทัว่ ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,
TOY’R US,GIORDANO,ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000
รับคณะ ณ Lobby โรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX617
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ **

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุก
ครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น ***
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ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของ ฮ่องกง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สิน ค้าพื้ นเมืองให้นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รูจ้ กั
ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคา
ทัวร์ จึงเรียนให้กบั นั กท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมใช้เวลาร้าน
ประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณีที่
ท่านไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามทีร่ ายการกําหนดไว้ ทางบริษัทใคร่ขอเก็บค่าใช้จา่ ยร้านละ 600 HKD / คน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง (ค่าภาษีธรรมเนี ยมสนามบินฮ่องกงที่ปรับขึ้ น ณ วันที่ 1 กันยายน 2560)
4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท)
ทั้งนี้ ย่อมอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋านํ้าหนัก เกิน 30 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
3. ค่าธรรมเนี ยมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย + ไกด์ทอ้ งถิ่น + คนขับรถ 1,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
(เด็กและเด็กINF.เก็บเท่าผูใ้ หญ่)

เงื่อนไขการจอง 1. ชําระเต็มจํานวน ภายใน วันที่ทาํ การจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต
**พร้อม ส่งสลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง
**หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางทั้งไป และ กลับ**
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การยกเลิก
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป
คืนเงินทังหมด
้
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1-6 วัน
เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100% ของราคาทัวร์
5.
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อ าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้ กรุ๊ ปเหมา
ส่วนตัว และกรุ๊ปที่แจ้ งคอนเฟิ ม และ แจ้ งปิ ดกรุ๊ปแล้ ว จะไม่สามารถทาการคืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทั วร์ ทงหมด
ั้
ไม่ว่าใน
กรณีใดใดสิ ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การ
ถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สาํ รองที่นัง่ บนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
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8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ
ทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็ นการนําเสนอเท่านั้นเมื่อทําการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่ในระดับ
เดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านเดียวกัน
12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
13.ทางบริษัท จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่
ทานอาหรบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
14.เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ
16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบั พิจารณาการเข้าเมือง ผูเ้ ดินทางที่ ชื่อเป็ นชายแต่ร่างกายดูเป็ นหญิงไว้ผม
ยาวแต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ
เข้าประเทศ เนื่ องจากเป็ นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ
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