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 บินเช้า กลับเย็น เที่ยว 3 วันเต็ม
ดิสนียแ์ ลนด์
 รีพลั เบย์ ,วิคตอเรีย พีค (Mid Level),วัดแชกุงหมิว
 ช้อปปิ้ งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของฮ่องกง ย่านนาธานและซิต้ เกท
ี
 พักฮ่องกง 2 คืน
ราคา
ผูใ้ หญ่

กาหนดการเดินทาง

20-22 มีนาคม 2561

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2
ผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก
(ไม่มีเตียง)
นอนกับ 2
ผูใ้ หญ่

13,900.- 13,900.- 13,900.-

พักเดี่ยว
เพิม่

4,500.-

**ราคาโปรไม่มีราคาเด็ก**
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วันแรก
04.00 น.

06.40 น.
10.25 น.

กลางวัน

กรุงเทพฯ –ฮ่องกง–รีพลั เบย์–วิคตอเรีย พีค (Mid Level)-ช้อปปิ้ งถนนนาธาน– ส่งที่พกั
(-/L/-)
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ อานวยความ
สะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX616
เดิ นทางถึ ง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บน
เกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ นดิ นแดนตอนปลายสุ ดทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจีน ติ ดกับ
มณฑลกวางตุ ง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิ วเทอร์ริทอรี ส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235
เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok
(เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยูบ่ นเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ นดิ นแดนตอนปลายสุ ดทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติ ดกับมณฑลกวางตุ ง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิ วเทอร์ริ
ทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น นาท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ อ
อายุ ณ ชายหาดรีพลั เบย์ ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวจานวนมากเดิ นทางมาสักการบูชา ขอ
พรศักดิ์ สิทธิ์ จากเจ้าแม่กวนอิ ม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มกั สมหวังทุ ก
ครั้งไป นาท่านสู่ วิคตอเรียพีค คือยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ าทะเล
552 เมตร และถื อเป็ นยอดเขาที่สูงเป็ นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง จุดที่สูงทีสุดของฮ่องกง คือ
Tai To Yan ที่อยูใ่ นเขตนิ วเทอริทอรี่ มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดับน้ าทะเล แม้ไม่ใช่จุดที่
สูงที่สุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถื อเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนั กท่องเที่ยวที่ได้ไป
เยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ท้งั หมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึ ก
ระฟ้ า เรือเฟอร์รี่ ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ ย้ จากนั้ นให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างเต็ ม
อิ่มที่ใจกลางแหล่ง ช้อปปิ้ งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี
กับสินค้าที่มีชื่อเสี ยงจากทัว่ ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO,
ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000
(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ที่พกั
พักที่ Penta Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
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วันที่สอง

ร้านจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดแชกุงหมิว - ดิสนียแ์ ลนด์ (DS/-/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซา ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ า นชม โรงงาน จิ ว เวอร์รี่ แ ละร้า นหยก ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในเรื่ อ งการออกแบบ
เครื่องประดับท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ จากนั้ นทาท่านเดิ นทางสู่ วัดแชกงหมิ ว
หรือวัดกังหัน ถูกกล่าวขานให้เป็ นปลายทางของ การแก้ชงตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหัน
กลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็ นดี ได้และการเริ่มต้นปี ใหม่ หลังวันตรุษจีน
จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุ รกิจเงินทองวิ่งฉิ ว เหมือน
กังหันลู่ลม จากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ “HONGKONGDISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ แห่ง
นี้ เป็ นสวนสนุ ก แห่ ง ที่ 5 ของดิ ส นี ย ์แ ลนด์ทัว่ โลกและเป็ นสวนสนุ ก แห่ ง ที่ 11 ของดิ ส นี ย ์
เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุ กสนานมากมายเป็ นสวนสนุ กและรีสอร์ตระดับโลกที่ถูก
เน รมิ ต ขึ้ น บ น เ กา ะลั น เต า แ บ่ ง ออ ก เป็ น 4 ส่ วน ไ ด้ แ ก่ 1 . เ มน ส ต รี ทยู เ อส เ อ
(MAINSTREET,U.S.A.) เป็ นจุดเริ่มต้นของถนนแห่งการเดินทางย้อนเวลาสู่ช่วงต้น ศตวรรษที่
19ที่ ถนนแกสลิ ทสตรี ทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริ กาเราจะพบกับขบวนพาเหรดดิ สนี ยช์ ม
เพื่อนชาวดี สนี ยท์ ี่ โปรดปรานอย่าง มิกกี้ เมาส์ ,มินนี่ ,โดนั ลดั๊ก และ กูฟฟี่ ที่ มาร่วมเต้นระบา
อย่างสนุ กครื้ นเครงกับวงดนตรีมาร์ชและเหล่านั กเต้นที่เต็ มไปด้วยความร่าเริงและเบิกบาน
ระหว่างทางนั้ น ก็ จ ะมี รา้ นช้อ ปปิ้ งอัน เก๋ ไ ก๋ ให้ไ ด้เลื อ กสรรของที่ ร ะลึ ก และของฝากพิ เศษๆ
จากดิสนี ยแ์ ลนด์ซึ่งมีมากกว่า 4,000 รายการเป็ นที่ต้งั ของซิตี้ฮอลและทางรถไฟฮ่องกงดิ สนี ย ์
แลนด์ที่จะพาคุ ณชมไปรอบๆบริเวณอย่างเพลิดเพลิน 2.ทูมอโรว์แลนด์( TOMORROWLAND)
สนุ กสนานกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัยนาเสนอเรื่องราวของโลกอนาคตที่เต็ มไป
ด้วยความตื่ นตาตื่ นใจกับนิ ยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศโดยทูมอโรว์แลนด์ใน
ฮ่องกงดิ สนี ยแ์ ลนด์น้ั นโดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของอินเตอร์กาแลคติ กสเปซพอร์ต ” หรื อ
ดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างกาแล็ค ซี่ที่ในนั้ นไม่ว่าจะเป็ น ร้านอาหารร้านค้า และสถานที่ต่างๆ
ล้วนแต่มีหุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยูไ่ ปมานอกจากนี้ ในทูมอโรว์แลนด์ยงั
มีโลกอวกาศแห่ง“สเปซเมาเท่น”ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้ในเวลาเพียงอึดใจเดี ยวการ
ขับ1จานบินส่วนตัวใน“ออร์บิทรอน”และการต่อสูก้ นั แบบดุเดือดใน“บัซไลท์เยียร์แอสโตรบลา
สเตอร์3.แฟนตาซีแลนด์( FANTASYLAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิ สนี ยต์ ื่ นตาตื่ นใจกับเมืองแห่ง
เทพนิ ย ายดิ น แดนแห่ ง นี้ ล้วนเต็ ม ไปด้วยสี สัน และบรรยากาศของเมือ งที่ จ าลองมาจากใน
การ์ตูนของดิสนี ยส์ นุ กกับเรื่องราวอมตะของ“ช้างน้อยดัมโบ้”งานเลี้ ยงน้ าชาของคนทาหมวก
(Mad Hatter Teกับมิคกี้ เมาท์ตวั การ์ตูนอมตะของดิ สนี ยเ์ ป็ นพิเศษงานนี้ ต้องไม่พลาดกับการ
สนุ กสนานกับภาพยนตร์ 3a Cups)ม้าหมุนจากเรื่องซินเดอรเลลาและ “การผจญภัยของวินนี่
เดอะพูห”์ ส่วนใครที่ชื่นชอบมิติ นอกจากนี้ ในแฟนตาซีแลนด์ยงั มี “แฟนตาซีการ์เด้น” ซึ่งเป็ น
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สถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็ นพิเศษสาหรับดิสนี ยแ์ ลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดยผูท้ ี่อยู่ในนั้ น
จะมีโอกาสได้พบกับการ์ตู นตัวโปรดมากมายอาทิ มิก กี้ เมาส์ ,มิ นนี่ เมาส์,วินนี่ เดอะพูห์,และ
เหล่ าเพื่ อ นพ้อ งชาวการ์ตู น ดิ ส นี ย ์อี ก มากมาย4.แอดเวนเจอร์แ ลนด์( ADVANTURELAND)
ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่ าตื่นเต้นสัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่ าลึกลับของเอเชีย
และแอฟริกา ในดินแดน“จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise)ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มต้น
การผจญภัยบนเรือสารวจที่ล่องไปตามแม่น้ าสายใหญ่หวั ใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่าน
ป่ าลึกลับที่ทุกโค้งน้ าจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่ นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อสร้างความสนุ ก
ให้กบั ผูท้ ี่เข้าไปเยือนไม่ว่าจะเป็ นฝูงช้างที่เล่นน้ าอย่างสนุ กสนานตื่ นเต้นกับการ ผจญ
ภัยกับสัตว์ป่านานาชนิ ด, Tazan’s Tree Houseบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน
(อิสระอาหารกลางวันและค ่าตามอัธยาศัย)
พักที่ Penta Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สาม

ซิตเกท
ี้
– ส่งสนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ (DS/-/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซา ณ ภัตตาคาร

16.45 น.
18.50 น.

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ City gate Outlet ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET
สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence,Burberry
รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้
จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX703
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น ***
ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้ นเมืองให้นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รูจ้ กั ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม, ร้านหยก ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึง
เรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณีที่ท่านไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที่รายการ
กาหนดไว้ ทางบริษัทใคร่
ขอเก็บค่าใช้จา่ 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 ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
3. ค่าธรรมเนี ยมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

5. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น + หัวหน้าทัวร์ไทย และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน (เด็กและเด็กINF.
เก็บเท่าผูใ้ หญ่)
เงื่อนไขการจอง 1. ชาระเต็มจานวน ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากทาการจอง
พร้อมส่ง สลิปการโอนเงินและสาเนาหน้าหนั งสือเดิ นทางที่ยงั ไม่หมดอายุและมีอายุ
เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิก **กรณี มีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงิ น
ใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี**
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง และโรงแรม
ที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทน
ให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็ นการนาเสนอเท่านั้นเมื่อทาการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่ในระดับ
เดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านเดียวกัน
12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
13.ทางบริษัท จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหรบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
14.เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ
16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบั พิจารณาการเข้าเมือง ผูเ้ ดินทางที่ ชื่อเป็ นชายแต่ร่างกายดูเป็ นหญิงไว้ผมยาว
แต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้า
ประเทศ เนื่ องจากเป็ นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ
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