(HDHKG015)

บินเช้า กลับค่ํา เทีย่ ว 3 วันเต็ม
ดิสนียแ์ ลนด์ รวมบัตรเข้าพร้อมรถรับส่ง
วัดแชกุงหมิว,วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้ง ณ ย่านช้อปปิ้งชือ่ ดังของฮ่องกง
กําหนดการเดินทาง

15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62

ไฟลท์บนิ

ขาไป CX616(06.45-10.15)
ขากลับ CX703(19.50-21.45)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX616(06.45-10.15)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)

ผูใ้ หญ่

เด็ก

เด็ก

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

13,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม

5,000

ราคาโปรโมชั่นไม่มรี าคาเด็ก
--ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณาอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นทีพ่ อใจแล้วจึงวางมัดจํา
เพือ่ ผลประโยชน์ของตัวท่านเอง-วันแรก

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-วัดแชกุงหมิว-วัดหวังต้าเซียน – Symphony of light (-/L/-)

04.00 น.

พร้อ มกัน ที่ สนามบิน สุ ว รรณภูมิ อาคารผู้โ ดยสารขาออกระหว่า งประเทศ ชั้ น 4 ประตู 6
เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกด้าน
เอกสารเดินทางและสัมภาระ
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX616
(บนเครือ่ งมีบริการอาหาร) **ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกทีน่ งั่ บนเครือ่ งบิน เนือ่ งจากต้อง
เป็นไปตามระบบของสายการบิน**
เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ
ลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑล
กวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่ องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลู น และเกาะเล็ กๆ อีก 235 เกาะ
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้
ชงตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้
และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่น
ล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ซึ่ง
เป็นวัดลัทธิเต๋าที่สําคัญที่สุดของฮ่องกง มีผู้ศรัทธามากมายสนใจเสี่ยงเซียมซีทํานายโดยเขย่า
กระบอกไม้ไผ่จนกว่าแท่งไม้ไผ่ที่ติดหมายเลขจะกระเด็นตกออกมาแท่งหนึ่ง ซึ่งตัวเลขเหล่านั้น
จะมีคําทํานายไขข้อข้องใจในสิ่งที่ตั้งคําถาม บริเวณวัดยังมีศาลเล็กๆ ซึ่ งเป็นที่ประดิษฐานของ
องค์เทพเจ้าต่างๆ ตั้งอยู่หลายจุด และตกแต่งพื้นที่โดยรอบวัดด้วยรูปแบบการจัดสวนจีนแบบ
ดั้งเดิมจากนั้นนําท่านส่งที่พัก จากนั้นนําท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์
เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ของทุกค่ําคืน เป็นการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการ
บันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่
อาคารตึกระฟ้าสําคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้
ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึง
บรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง (อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย)

06.45 น.

10.15 น.

กลางวัน

พักที่ Best Western Grand Hotel /SAV HOTEL/PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง

ดิสนีย์แลนด์ – ส่งที่พัก (DS/-/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถ
หาซื้อได้ในราคาพิเศษ และนําท่านเลือกซื้อ หยก ที่มีชื่อเสียง จากนั้นนําท่าน เดินทางสู่
“HONGKONGDISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์
ทั่วโลกและเป็นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย์ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุกสนาน
มากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ได้แก่ 1.เมนสตรีทยูเอสเอ(MAINSTREET,U.S.A.) เป็นจุดเริ่มต้นของถนนแห่งการเดินทางย้อน
เวลาสู่ช่วงต้น ศตวรรษที่19ที่ถนนแกสลิทสตรีทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริกาเราจะพบกับ
ขบวนพาเหรดดิสนีย์ชมเพื่อนชาวดีสนีย์ที่โปรดปรานอย่าง มิกกี้เมาส์,มินนี่,โดนัลดั๊ก และ กูฟฟี่
ที่มาร่วมเต้นระบําอย่างสนุกครื้นเครงกับวงดนตรีมาร์ชและเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้วยความร่า
เริงและเบิกบานระหว่างทางนั้นก็จะมีร้านช้อปปิ้งอันเก๋ไก๋ให้ได้เลือกสรรของที่ระลึกและของฝาก
พิเศษๆจากดิสนีย์แลนด์ซึ่งมีมากกว่า 4,000 รายการเป็นที่ตั้งของซิตี้ฮอลและทางรถไฟฮ่องกง
ดิ ส นี ย์ แ ล นด์ ที่ จะ พ าคุ ณ ชมไ ปรอบๆบริ เ ว ณอย่ า งเ พลิ ดเพ ลิ น 2.ทู มอโ รว์ แ ล นด์
(TOMORROWLAND) สนุกสนานกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอัน ทันสมัยนําเสนอเรื่องราวของ
โลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศโดย
ทูมอโรว์แลนด์ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นั้นโดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของอินเตอร์กาแลคติกสเปซ
พอร์ต” หรือดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ที่ในนั้นไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารร้านค้า และ
สถานที่ต่างๆ ล้วนแต่มีหุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยู่ไปมานอกจากนี้ใน
ทูมอโรว์แลนด์ยังมีโลกอวกาศแห่ง“สเปซเมาเท่น”ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้ในเวลาเพียง
อึดใจเดียวการขับ1จานบินส่วนตัวใน“ออร์บิทรอน”และการต่อสู้กันแบบดุเดือดใน“บัซไลท์
เยียร์แอสโตรบลาสเตอร์3.แฟนตาซีแลนด์(FANTASYLAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนีย์ตื่นตาตื่นใจ
กับเมืองแห่งเทพนิยายดินแดนแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศของเมืองที่จําลองมา
จากในการ์ตูนของดิสนีย์สนุกกับเรื่องราวอมตะของ“ช้างน้อยดัมโบ้”งานเลี้ยงน้ําชาของคนทํา
หมวก (Mad Hatter Teกับมิคกี้เมาท์ตัวการ์ตูนอมตะของดิสนีย์เป็นพิเศษงานนี้ต้องไม่พลาดกับ
การสนุกสนานกับภาพยนตร์ 3a Cups)ม้าหมุนจากเรื่องซินเดอรเลลาและ “การผจญภัยของ
วินนี่เดอะพูห์” ส่วนใครที่ชื่นชอบมิติ นอกจากนี้ในแฟนตาซีแลนด์ยังมี “แฟนตาซีการ์เด้น” ซึ่ง
เป็นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดยผู้ที่อยู่ใน
นั้นจะมีโอกาสได้พบกับการ์ตูนตัวโปรดมากมายอาทิมิกกี้เมาส์ ,มินนี่เมาส์,วินนี่เดอะพูห์,และ

เหล่ า เพื่ อ นพ้ อ งชาวการ์ ตู น ดิ ส นี ย์ อี ก มากมาย4.แอดเวนเจอร์ แ ลนด์ ( ADVANTURELAND)
ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นสัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชีย
และแอฟริกา ในดินแดน“จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise)ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มต้น
การผจญภัยบนเรือสํารวจที่ล่องไปตามแม่น้ําสายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่า
ลึกลับที่ทุกโค้งน้ําจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อสร้างความสนุกให้กับ
ผู้ที่เข้าไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงช้างที่เล่นน้ําอย่างสนุกสนานตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่า
นานาชนิด, Tazan’s Tree Houseบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา
ตามอัธยาศัย)
19.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เพื่อนําคณะเดินทางสู่ที่พัก
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ Best Western Grand Hotel /SAV HOTEL/PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม

19.50 น.

22.45 น.

อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ (-/-/-)
ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มอิ่มที่ใจกลางแหล่ง ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE
ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R
US,GIORDANO,ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000
(อิสระอาหารเช้า กลางวันและ เย็นตามอัธยาศัย)
นัดลูกค้า ณ Hotel Lobby (ลูกค้า Check Out แล้ว สามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมได้ )
ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX703
(บนเครื่องมีบริการอาหาร)**ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกทีน่ งั่ บนเครือ่ งบิน เนือ่ งจากต้องเป็นไป
ตามระบบของสายการบิน**
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***ในกรณีทลี่ กู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ ***

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไป
ได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม, ร้านหยก ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะ
มีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านไม่ได้
ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที่รายการกําหนดไว้ ทางบริ ษัทใคร่ขอเก็บค่าใช้จ่ายร้านละ 600 HKD / คน
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง (ค่าภาษีธรรมเนียมสนามบินฮ่องกงที่ปรับขึ้น ณ วันที่ 1 ก.พ. 61)
4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000
บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ําหนักเกิน 30 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + หัวหน้าทัวร์ไทย และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน (เด็ก และเด็กINF.เก็บ
เท่าผู้ใหญ่)
เงื่อนไขการจอง

1. ชําระเต็มจํานวน ภายใน 2 วันหลังจากทําการจอง
พร้อมส่ง สลิปการโอนเงินและสําเนาหน้าหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุ
เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

การยกเลิก
1.
2.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5.
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ ยวบินพิเศษเช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่าย
ในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่
จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็นการนําเสนอเท่านั้นเมื่อทําการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่
ในระดับเดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านเดียวกัน
12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผู้มี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
13.ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
14.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ
16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รับพิจารณาการเข้าเมือง ผู้เดินทางที่ชื่อเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็นหญิง
ไว้ผมยาวแต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้
เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ

