(HDHKG015)

บินเช้า กลับคํา่ เที่ยว 3 วันเต็ม
ดิสนียแ์ ลนด์ รวมบัตรเข้าพร้อมรถรับส่ง
วัดแชกุงหมิว,วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้ ง ณ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของฮ่องกง
กําหนดการเดินทาง

29-31 มี.ค.62
30 มี.ค. – 1 เม.ย.62

ไฟลท์บิน

ขาไป
ขากลับ
ขาไป
ขากลับ

CX616(06.45-10.15)
CX617(21.15-23.15)
CX700(08.20-12.10)
CX617(21.15-23.15)

ผูใ้ หญ่

เด็ก

เด็ก

เสริม
เตียง

ไม่เสริม
เตียง

13,900

ราคาโปรโมชั ่นไม่มีราคาเด็ก

พักเดี่ยว
เพิม่

5,000

--ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็ นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจํา
เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง—
วันแรก

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

04.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6
เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ อํานยยวยามสะดยกด้าน
เอกสารเดินทางและสัมภาระ
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยยบินที่ CX616
(บนเครื่องมีบริการอาหาร) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั ่งบนเครื่องบิน เนื่องจากต้อง
เป็ นไปตามระบบของสายการบิน**
เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เยลาเร็ยกย่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ
ลันเตา ฮ่องกงเป็ นดิ นแดนตอนปลายสุ ดทางตะยันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจีน ติ ดกับมณฑล
กยางตุ ้ง ประกอบด้ยย เกาะฮ่ อ งกง นิ ยเทอร์ริท อรี ส์ เกาลูน และเกาะเล็ ก ๆ อี ก 235 เกาะ
หลังจากผ่านการตรยจวนเข้าเมืองแล้ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือยัดกังหัน ถูกกล่ายขานให้เป็ นปลายทางของ การ
แก้ชงตามวยามเชื่อที่ยา่ การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่ยยหมุนชียิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็ นดี ได้
และการเริ่มต้นปี ใหม่ หลังยันตรุษจีน จะต้องมีก ารแก้เวล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชียิตราบรื่น
ล้อลมและธุรกิจเงินทองยิ่งฉิย เหมือนกังหันลู่ลม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ซึ่ง
เป็ นยัดลัทธิ เต๋ าที่สาํ วัญที่สุดของฮ่องกง มีผศู ้ รัทธามากมายสนใจเสี่ยงเซียมซีทาํ นายโดยเขย่า
กระบอกไม้ไผ่จนกย่าแท่งไม้ไผ่ที่ติดหมายเลขจะกระเด็ นตกออกมาแท่งหนึ่ ง ซึ่งตัยเลขเหล่านั้ น
จะมีวาํ ทํานายไขข้อข้องใจในสิ่งที่ต้งั วําถาม บริเยณยัดยังมีศาลเล็กๆ ซึ่งเป็ นที่ประดิ ษฐานของ
องว์เทพเจ้าต่างๆ ตั้งอยู่หลายจุด และตกแต่งพื้ นที่โดยรอบยัดด้ยยรูปแบบการจัดสยนจีนแบบ
ดั้งเดิ มจากนั้ นนํ าท่านส่งที่พกั จากนั้ นนํ าท่านชม A Symphony of Lights วยามมหัศจรรย์
เริ่มต้นในเยลา 20.00 น. ของทุกวํา่ วืน เป็ นการแสดงมัลติ มีเดี ยสุ ดยอดตระการตาที่ได้รบั
การบันทึกในกินเนสบุ๊วย่าเป็ นการแสดงแสงและเสียงถายรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก วรอบวลุ ม
พื้ นที่อาวารตึ กระฟ้ าสําวัญต่ าง ๆ ที่ต้งั อยู่สองฟากฝั ง่ ของอ่ายยิวตอเรียโดยบนดาดฟ้ าของตึ ก
เหล่านี้ ประดับไปด้ยยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสยิตช์ก็จะส่องแสงสย่างตระการตาเป็ นสีต่าง ๆ แสดง
ให้เห็นถึงบรรยากาศอันวึกวักของฮ่องกง (อิสระอาหารคําตามอั
่
ธยาศัย

06.45 น.

10.15 น.

กลางวัน

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

วันที่สอง

ดิสนียแ์ ลนด์ – ส่งที่พกั (DS/-/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น นํ าท่ านชม โรงงาน จิว เวอร์รี่ ที่ มี ชื่ อเสี ยงในเรื่ องการออกแบบเวรื่ อ งประดับ ท่ าน
สามารถหาซื้ อได้ในราวาพิเศษ และนําท่านเลือกซื้ อ หยก ที่มีชื่อเสียง
จากนั้ นนํ าท่าน เดินทางสู่ “HONGKONGDISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ แห่งนี้ เป็ นสยน
สนุ กแห่งที่ 5 ของดิ สนี ยแ์ ลนด์ทยั ่ โลกและเป็ นสยนสนุ กแห่งที่ 11 ของดิ สนี ย ์ เพียบพร้อมด้ยย
กิจกรรมและวยามสนุ กสนานมากมายเป็ นสยนสนุ กและรี สอร์ตระดับโลกที่ ถูกเนรมิตขึ้ นบน
เกาะลัน เตา แบ่ ง ออกเป็ น 4 ส่ ยนได้แก่ 1.เมนสตรี ท ยูเอสเอ(MAINSTREET,U.S.A.) เป็ น
จุดเริ่ มต้นของถนนแห่งการเดิ นทางย้อนเยลาสู่ช่ยงต้น ศตยรรษที่ 19ที่ ถนนแกสลิทสตรีทอัน
แสนสยยของสหรัฐอเมริ กาเราจะพบกับขบยนพาเหรดดิ สนี ยช์ มเพื่อนชายดี สนี ยท์ ี่โปรดปราน
อย่าง มิกกี้ เมาส์,มินนี่ ,โดนั ลดั๊ก และ กูฟฟี่ ที่ มาร่ยมเต้นระบําอย่างสนุ กวรื้ นเวรงกับยงดนตรี
มาร์ชและเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้ยยวยามร่าเริงและเบิกบานระหย่างทางนั้นก็จะมีรา้ นช้อปปิ้ งอัน
เก๋ ไ ก๋ ให้ไ ด้เลื อ กสรรของที่ ระลึ ก และของฝากพิ เศษๆจากดิ ส นี ย ์แลนด์ซึ่ ง มี ม ากกย่า 4,000
รายการเป็ นที่ต้ังของซิ ตี้ฮอลและทางรถไฟฮ่องกงดิ สนี ยแ์ ลนด์ที่จะพาวุ ณชมไปรอบๆบริ เยณ
อย่างเพลิ ด เพลิ น 2.ทูมอโรย์แลนด์( TOMORROWLAND) สนุ กสนานกับเวรื่ องเล่นแนยโลก
อนาวตอันทันสมัยนํ าเสนอเรื่ องรายของโลกอนาวตที่ เต็ มไปด้ยยวยามตื่ นตาตื่ นใจกับนิ ยาย
ยิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอยกาศโดยทูมอโรย์แลนด์ในฮ่องกงดิ สนี ยแ์ ลนด์ น้ั นโดดเด่นไป
ด้ยยบรรยากาศของอินเตอร์กาแลวติ กสเปซพอร์ต ” หรือดิ นแดนที่เชื่อมต่อระหย่างกาแล็วซี่ที่
ในนั้นไม่ยา่ จะเป็ น ร้านอาหารร้านว้า และสถานที่ต่างๆ ล้ยนแต่มีหุ่นยนต์ ยานอยกาศ และดาย
เวราะห์ล่องลอยอยู่ไปมานอกจากนี้ ในทูมอโรย์แ ลนด์ยงั มีโลกอยกาศแห่ ง “สเปซเมาเท่น ”ที่
นักท่องเที่ยยสามารถเข้าไปได้ในเยลาเพียงอึดใจเดี ยยการขับ1จานบินส่ยนตัยใน“ออร์บิทรอน”
และการต่ อ สู ้ ก ั น แบบดุ เ ดื อ ดใน“บั ซ ไลท์ เ ยี ย ร์ แ อสโตรบลาสเตอร์ 3 .แฟนตาซี แ ลนด์
(FANTASYLAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนี ยต์ ื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิ ยายดิ นแดนแห่งนี้ ล้ยน
เต็ มไปด้ยยสีสันและบรรยากาศของเมืองที่จาํ ลองมาจากในการ์ตูนของดิ สนี ยส์ นุ กกับเรื่องราย
อมตะของ“ช้างน้อยดัมโบ้”งานเลี้ ยงนํ้ าชาของวนทําหมยก (Mad Hatter Teกับมิวกี้ เมาท์ตัย
การ์ตู น อมตะของดิ ส นี ย ์เป็ นพิ เศษงานนี้ ต้อ งไม่พลาดกับ การสนุ ก สนานกับ ภาพยนตร์ 3 a
Cups)ม้าหมุนจากเรื่องซินเดอรเลลาและ “การผจญภัยของยินนี่ เดอะพูห”์ ส่ยนใวรที่ชื่นชอบมิติ
นอกจากนี้ ในแฟนตาซีแลนด์ยงั มี“แฟนตาซีการ์เด้น” ซึ่งเป็ นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็ น
พิเศษสําหรับดิสนี ยแ์ ลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดยผูท้ ี่อยูใ่ นนั้นจะมีโอกาสได้พบกับการ์ตูนตัยโปรด
มากมายอาทิ มิ กกี้ เมาส์,มิ นนี่ เมาส์,ยิ นนี่ เดอะพูห์,และเหล่ าเพื่ อนพ้อ งชายการ์ตูน ดิ สนี ย ์อี ก

19.00 น.

มากมาย4.แอดเยนเจอร์แลนด์( ADVANTURELAND) ดิ นแดนแห่งการผจญภัยอันน่ าตื่ นเต้น
สัมผัสวยามเร้าใจกับการผจญภัยในป่ าลึกลับของเอเชีย และแอฟริกา ในดิ นแดน“จังเกิล ริเยอร์
วรูซ” (Jungle River Cruise)ซึ่งนั กท่องเที่ ยยจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสํารยจที่ล่องไปตาม
แม่น้ําสายใหญ่หยั ใจหลักของแอดเยนเจอร์แลนด์ผ่านป่ าลึกลับที่ทุกโว้งนํ้าจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่
สร้างวยามตื่นเต้นต่างๆรออยูเ่ พื่อสร้างวยามสนุ ก ให้ก ับผูท้ ี่ เข้า ไปเยือ นไม่ย่า จะเป็ นฝูงช้างที่
เล่นนํ้าอย่างสนุ กสนานตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตย์ป่านานาชนิ ด, Tazan’s Tree Houseบ้าน
ต้นไม้ของทาร์ซาน (อิสระอาหารกลางวันและอาหารคําตามอั
่
ธยาศัย)
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ เพื่อนําคณะเดินทางสู่ที่พกั
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั

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

21.35 น.

23.35 น.

อิสระ - ส่งสนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ (-/-/-)
ให้ท่านช้อ ปปิ้ งอย่างเต็ มอิ่ ม ที่ ใจกลางแหล่ ง ช้อ ปปิ้ งย่ า นถนนนาธาน หรื อ ช้อปปิ้ งที่ DUTY
FREE ร้านว้าปลอดภาษี กับสิ น ว้าที่ มี ชื่ อเสี ย งจากทัย่ ทุ ก มุ มโลก อาทิ MARK&SPENSOR,
TOY’R US,GIORDANO,ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000
(อิสระอาหารเช้า กลางวันและเย็นตามอัธยาศัย)
นัดลูกค้า ณ Hotel Lobby (ลูกค้า Check Out แล้ว สามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมได้)
ได้เยลาอันสมวยรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุณาตรงต่อเยลานัดหมาย
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยยบินที่ CX617
(บนเครื่องมีบริการอาหาร)**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั ่งบนเครื่องบิน เนื่องจากต้อง
เป็ นไปตามระบบของสายการบิน**
เดินทางถึงสนามบินสุยรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสยัสดิภาพ พร้อมวยามประทับใจ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น ***

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินว้าพื้ นเมืองให้นักท่องเที่ยยทัย่ ไปได้รูจ้ กั ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม, ร้านหยก ซึ่งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัยร์ ด้ยย เพราะมีผลกับราวาทัยร์ จึง
เรียนให้กบั นั กท่องเที่ยยทุกท่านทราบย่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้องรบกยนทุกท่านแยะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั
วยามพอใจของลูกว้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังวับใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณีทที่ า่ นไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามทีร่ ายการกําหนด
ไว้ ทางบริษัทใคร่ขอเก็บค่าใช้จา่ ยร้านละ 600 HKD / คน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ว่าตัย๋ เวรื่องบินไป-กลับ สายการบินวาเธ่ย์ แปซิฟิว (CX)
2. ว่าโรงแรมที่พกั 2 วืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ว่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง (ว่าภาษีธรรมเนี ยมสนามบินฮ่องกงที่ปรับขึ้ น ณ ยันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)
4. ว่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ว่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยยที่ระบุตามรายการ
6. ว่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ว่าประกันอุบตั ิเหตุระหย่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ว่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อม
อยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไย้กบั บริษัทประกันชียิต
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ว่าระยางกระเป๋านํ้าหนักเกิน 30 กิโลกรัม
2. ว่าใช้จ่ายส่ยนตัย เช่น ว่าโทรศัพท์ ว่าซักผ้า รีดผ้า ว่าอาหาร และเวรื่องดื่มสัง่ พิเศษ
3. ว่าธรรมเนี ยมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของวนต่างด้าย
4. ว่าภาษีมูลว่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี) และว่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

5. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น + หัวหน้าทัวร์ไทย และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน (เด็ก และเด็กINF.
เก็บเท่าผูใ้ หญ่)
เงื่อนไขการจอง

1. ชําระเต็มจํานยน ภายใน 2 ยันหลังจากทําการจอง
พร้อมส่ง สลิ ปการโอนเงินและสําเนาหน้าหนั งสื อเดิ นทางที่ ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุ
เหลือไม่น้อยกย่า 6 เดือนนับจากยันเดินทาง

การยกเลิก
1.
2.
3.
4.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป
คืนเงินทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1-6 วัน
เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100% ของราคาทัวร์

5.
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัยร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดยิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบว่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิยตั ิและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนื อการ
วยบวุมของทางบริษัทฯหรือว่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ ยย, การถูกทําร้าย, การสูญ
หาย, วยามล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัยก่อนรายการท่องเที่ยยจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือย่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบว่าบริการที่
ท่านได้ชาํ ระไย้แล้ยไม่ย่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกวรั้งหนึ่ ง หลังจากได้สาํ รองที่นัง่ บนเวรื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามวยามเหมาะสม
6. ราวานี้ วิดตามราวาตัย๋ เวรื่องบินในปั จจุบนั หากราวาตัย๋ เวรื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงยนสิทธิ์ที่จะปรับราวาตัย๋
เวรื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าย
7.กรณีที่กองตรยจวนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทขอสงยนสิทธิ์ที่จะไม่วืนว่าบริการไม่ย่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
8. กรณีเกิดวยามผิดพลาดจากตัยแทน หรือ หน่ ยยงานที่เกี่ยยข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ ยยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนิ นโดยสุดวยามสามารถที่จะจัดบริการทัยร์อื่นทดแทนให้
แต่จะไม่วืนเงินให้สาํ หรับว่าบริการนั้นๆ
9.มัววุเทศก์ พนักงาน และตัยแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้วาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยยในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ วยามล่าช้า และวยามผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการวืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยยสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงยน
สิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่ยงหน้า
11. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็ นการนําเสนอเท่านั้นเมื่อทําการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่ในระดับ
เดียยกัน แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านเดียยกัน
12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกย่า 6 เดือน นับจากยันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงว์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยยเท่านั้น

13.ทางบริษัท จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่วรบ อาทิ ไม่เที่ยยบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้ อ เพราะว่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชาํ ระว่าใช้จ่ายให้ตยั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ย
14.เนื่ องจากตัย๋ เวรื่องบินเป็ นตัย๋ ราวาพิเศษ เมื่อออกตัย๋ ไปแล้ยในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมวณะไม่ย่าด้ยยเหตุผล
ใดก็ตาม ตัย๋ เวรื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนยันหรือวืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ย่าทั้งหมดหรือบางส่ยนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือย่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบั พิจารณาการเข้าเมือง ผูเ้ ดินทางที่ ชื่อเป็ นชายแต่ร่างกายดูเป็ นหญิงไย้ผมยาย
แต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากกองตรยจวนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ
เนื่ องจากเป็ นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ

