ราคาเด็ก

ราคาเด็ก

ราคา

(มีเตียง)

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

ผูใ้ หญ่

นอนกับ 2
ผูใ้ หญ่

นอนกับ 2
ผูใ้ หญ่

เพิ่ม

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,000.-

การเดินทาง

13-15/18-20/19-21/
20-22/25-27/26-28/27-29 พ.ค.60
www.hongkongtourholiday.com
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วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– ดิสนียแ์ ลนด์ – เซินเจิ้ น

04.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิ น คาเธ่ย ์ แปซิ ฟิ ก (CX) โดยมี เจ้าหน้าที่ อ านวยความ
สะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย ์ แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX616
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น Chek Lap Kok หลังผ่ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื อ งแล้ว น าท่ า นเดิ น
ทางผ่ านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิ วทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่ องกง... "ฮ่ องกง" เป็ น
ภาษากวางตุง้ ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกัง่ ” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความ
ว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็ นมา สืบเนื่ องมาแต่ครั้งที่กวางตุง้ เป็ นแหล่งปลูกไม้หอมชนิ ดหนึ่ ง
ส่งขายเป็ นสินค้าออกโดยที่ ตอ้ งมาขนถ่ายสินค้ากัน ที่ ท่าเรือน้ าลึกตอนใต้สุดของแผ่ นดิน นา
ท่านเดินทางสู่ “HONGKONGDISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์ แห่งนี้ เป็ นสวนสนุ กแห่งที่ 5
ของดิสนี ยแ์ ลนด์ทัว่ โลกและเป็ นสวนสนุ กแห่งที่ 11 ของดิสนี ย ์ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและ
ความสนุ กสนานมากมายเป็ นสวนสนุ กและรีสอร์ตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้ นบนเกาะลันเตา แบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่วนได้แก่ 1.เมนสตรีทยูเอสเอ(MAINSTREET,U.S.A.) เป็ นจุดเริ่มต้นของถนนแห่ง
การเดินทางย้อนเวลาสู่ช่วงต้น ศตวรรษที่19ที่ถนนแกสลิทสตรีทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริกา
เราจะพบกับ ขบวนพาเหรดดิ ส นี ย ์ช มเพื่ อ นชาวดี ส นี ย ์ที่ โปรดปรานอย่า ง มิ ก กี้ เมาส์ ,มิ น นี่
,โดนัลดั๊ก และ กูฟฟี่ ที่มาร่วมเต้นระบาอย่างสนุ กครื้ นเครงกับวงดนตรีมาร์ชและเหล่านักเต้นที่
เต็มไปด้วยความร่าเริงและเบิกบานระหว่างทางนั้นก็จะมีรา้ นช้อปปิ้ งอันเก๋ไก๋ให้ได้เลือกสรรของ
ที่ระลึกและของฝากพิเศษๆจากดิสนี ยแ์ ลนด์ซึ่งมีมากกว่า 4,000 รายการเป็ นที่ต้งั ของซิตี้ฮอล
และทางรถไฟฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์ที่จะพาคุ ณชมไปรอบๆบริเวณอย่างเพลิดเพลิน 2.ทูมอโรว์
แลนด์( TOMORROWLAND) สนุ ก สนานกับ เครื่ อ งเล่ น แนวโลกอนาคตอัน ทั น สมั ย น าเสนอ
เรื่องราวของโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับนิ ยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยใน
อวกาศโดยทูมอโรว์แลนด์ในฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์น้ันโดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของ “อินเตอร์กา
แลคติกสเปซพอร์ต” หรือดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ที่ในนั้ นไม่ว่าจะเป็ น ร้านอาหาร
ร้านค้า และสถานที่ ต่างๆ ล้วนแต่มีหุ่น ยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยู่ไปมา
นอกจากนี้ ในทูมอโรว์แลนด์ยงั มีโลกอวกาศแห่ง“สเปซเมาเท่น”ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้
ในเวลาเพียงอึดใจเดียวการขับ1จานบินส่วนตัวใน“ออร์บิทรอน”และการต่อสูก้ นั แบบดุเดือดใน
“บัซไลท์เยียร์แอสโตรบลาสเตอร์”
3.แฟนตาซีแลนด์(FANTASYLAND) ท่องเมืองการ์ตนู ดิสนี ยต์ ื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิ ยาย
ดินแดนแห่งนี้ ล้วนเต็มไปด้วยสีสนั และบรรยากาศของเมืองที่จาลองมาจากในการ์ตนู ของดิสนี ย์
สนุ กกับเรื่องราวอมตะของ“ช้างน้อยดัมโบ้”งานเลี้ ยงน้ าชาของคนทาหมวก (Mad Hatter Teกับ

06.40 น.
10.30 น.
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มิ ค กี้ เมาท์ ตัว การ์ตู น อมตะของดิ ส นี ย ์เป็ นพิ เศษงานนี้ ต้อ งไม่ พ ลาดกับ การสนุ ก สนานกับ
ภาพยนตร์3a Cups)ม้าหมุนจากเรื่องซินเดอรเลลา และ “การผจญภัยของวินนี่ เดอะพูห์” ส่วน
ใครที่ชื่นชอบมิติ นอกจากนี้ ในแฟนตาซีแลนด์ยงั มี“แฟนตาซีการ์เด้น” ซึ่งเป็ นสถานที่น่าสนใจ
ที่ออกแบบมาเป็ นพิเศษสาหรับดิสนี ยแ์ ลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดยผูท้ ี่อยูใ่ นนั้นจะมีโอกาสได้พบ
กับการ์ตูนตัวโปรดมากมายอาทิ มิกกี้ เมาส์,มิ นนี่ เมาส์,วินนี่ เดอะพูห์,และเหล่าเพื่อนพ้องชาว
การ์ตูนดิ สนี ยอ์ ีก มากมาย4.แอดเวนเจอร์แลนด์( ADVANTURELAND) ดินแดนแห่งการผจญ
ภัย อัน น่ า ตื่ น เต้นสัม ผัส ความเร้า ใจกับ การผจญภัย ในป่ าลึ ก ลับ ของเอเชีย และแอฟริ ก า ใน
ดินแดน“จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise)ซึ่งนั กท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญภัยบน
เรือสารวจที่ล่องไปตามแม่ น้ าสายใหญ่หวั ใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่ าลึกลับที่ทุกโค้ง
น้ าจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยูเ่ พื่อสร้างความสนุ กให้กบั ผูท้ ี่เข้าไปเยือน
ไม่ ว่าจะเป็ นฝูงช้างที่ เล่นน้ าอย่า งสนุ ก สนานตื่ น เต้น กับ การ ผจญภัย กับ สัตว์ป่ านานาชนิ ด ,
Tazan’s Tree Houseบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน เป็ นต้น
***อิสระอาหาร กลางวันและเย็นตามอัธยาศัย***
จากนาท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้ น โดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั ่วโมง
“เซินเจิ้ น” ซึ่งเป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็ นเมือง
เศรษฐกิจการค้าที่สาคัญของจีนทางตอนใต้และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัย
อีกด้วย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั Royal Century Hotel หรือเทียบเท่า (เซินเจิ้ น)
วันที่สอง
เช้า

กลางวัน

เซินเจิ้ น - ถนนคู่รกั – สาวงามหวีหนี่ – ช้อปปิ้ งกงเป่ ย – พระราชวังหยวนหมิง
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร โรงแรม
จากนั้นนาท่านชมสินค้าพื้ นเมืองของเซินเจิ้ น อาทิเช่น ผ้าไหม หยก ฝากคนที่ท่านรัก
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยังเมืองจูไห่ โดยรถโค๊ช ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง
ซึ่งอยูท่ างใต้ของมณฑลกวางตุง้ มีพนที
ื้ ่ดา้ นทิศตะวันออกติดกับเซิ่นเจิ้ น ด้านทิศใต้ติดกับมาเก๊า
ในปี ค.ศ. 1980 ได้รบั การยกย่องให้เป็ นเมืองเศรษฐกิจ (SPECIAL AREA) เมืองจูไห่เป็ นเมืองที่
มีประชากรน้อย ทาให้เป็ นเมืองที่ไม่ค่อยมีมลพิษ สภาพแวดล้อมจึงสวยงาม สะอาดและอากาศ
บริสุทธิ์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรี ยกว่า “หวี หนี่ ” รูปปั้ นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7
เมตร ถื อไข่มุกอยู่ริมทะเล จากนั้ นนาท่ านผ่ านชม ถนนคู่รกั (The Lover Road) ซึ่ งเป็ นถนน
เลี ยบชายหาดที่ แสนจะโรแมนติ กซึ่ งทางรัฐบาลเมื องจูไห่ได้ทาไว้ขึ้นเพื่อเป็ นสถานที่ พักผ่ อน
หย่อนใจ และยังเป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รกั ทั้งหลาย นาท่านชม สินค้าพื้ นเมืองของจู ร้านบัว
หิมะฝากคนที่ท่านรักจากนั้นนาท่านสู่ พระราชวังหยวนหมิง (จาลองมาจากกรุงปั กกิ่ง) และ
ชมสวนหยวนหมิงมีเนื้ อที่1.39 ตารางกิโลเมตรมีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้ นที่
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เย็น

ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆสร้างขึ้ นเท่าของจริงในอดีต ทุกชิ้ นภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000
ตารางเมตร เป็ นศูนย์กลางรายล้อมด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้ น อาทิ เสาหินคู่ สะพาน
ข้ามธารทอง ประตูตา้ กงตาหนักเจิ้ งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ ยว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ (ซีฟ้ ูด+ไวน์แดง)
จากนั้ นนาท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ ย ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้านานาชนิ ดเสมือนเดินอยู่ใน LOWU
CENTRE ท่ านจะสนุ กสนานกับ การต่อรองสิ น ค้าราคาถูก ทั้ง กระเป๋ า ก้อ ปปี้ แบรนด์เนมดัง
ต่างๆ หรือเลือกซื้ อเสื้ อผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครื่องประดับสาหรับทกุเพศทุกวัยนาท่านชม
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั Zhi Mei Da Hotel หรือเทียบเท่า (จูไห่)

วันที่สาม จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกุง – อิสระช้อปปิ้ งนาธาน– ส่งสนามบินฮ่องกง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูท่ ่าเรือจูไห่เพื่อเดินทางไปฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง
จากนั้ นนาท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถ
หาซื้ อได้ในราคาพิเศษ จากนั้นนาท่านเดินทางไปยังวัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ถูกกล่าวขาน
ให้เป็ นปลายทางของ การแก้ชงตามความเชื่อที่วา่ การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผัน
จากร้ายกลายเป็ นดีได้และการเริ่มต้นปี ใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลม
จะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างเต็ม
อิ่มที่ ใจกลางแหล่ง ช้อปปิ้ งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับ
สิ น ค้าที่ มี ชื่อเสี ยงจากทัว่ ทุ ก มุ ม โลก อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI,
FERAGAMO, BALLY,G2000 (อิสระกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย)

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกงโดยรถโค๊ช
22.20 น. เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX709
00.10+1น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น ***
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โปรแกรม : ฮ่องกง-ดิสนีย–์ จูไห่-นองปิ ง 3วัน2คืน (CX)

กาหนดการ
เดินทาง
13-15 พ.ค.60
18-20 พ.ค.60
19-21 พ.ค.60
20-22 พ.ค.60
25-27 พ.ค.60
26-28 พ.ค.60
27-29 พ.ค.60

ไฟลท์บิน

ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX616(06.40-10.25)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)

ผูใ้ หญ่

เด็ก

เด็ก

พักเดี่ยว
เพิ่ม

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

13,900

13,900

13,900

4,000

13,900

13,900

13,900

4,000

13,900

13,900

13,900

4,000

13,900

13,900

13,900

4,000

13,900

13,900

13,900

4,000

13,900

13,900

13,900

4,000

13,900

13,900

13,900

4,000

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้ นเมื องให้นักท่ องเที่ ยว
ทัว่ ไปได้รูจ้ กั ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม, นวดฝ่ าเท้า, ร้านบัวหิ มะ, ร้านชา, ร้านไข่มุก,
ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์รี่,ร้านผีซิว , ร้านยางพารา ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผล
กับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะ
ชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
ในกรณีที่ท่านไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที่รายการกาหนดไว้ ทางบริษทั ใคร่
ขอเก็บค่าใช้จา่ ยร้านละ 600 HKD / คน
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**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง**
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คนื เงินใดๆทัง้ สิน้ ทุกกรณี**
**ตั๋วเครื่ องบินไม่ สามารถทาการเลื่อนวันไป-กลับได้
ผู้เดินทางต้ องเดินทางไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ ปเท่ านัน้ **
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษี สนามบินไทย-ฮ่องกง (ค่าภาษี ธรรมเนี ยมสนามบินฮ่องกงที่ปรับขึ้ น ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559)
4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000
บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
3. ค่าธรรมเนี ยมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี ) และค่าภาษี บริการหัก ณ ที่จา่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์หวั หน้าทัวร์ และคนขับรถ 120 หยวน ต่อลูกค้า 1 ท่าน (เด็กและ เด็ก INFANT เก็บเท่าผูใ้ หญ่)

เงื่ อ นไขการจอง 1. มั ด จ าท่ า นละ 10,000 บาท ภายใน 2 วัน
หลังจากทาการจอง พร้อมส่งสลิปการโอนเงินและหน้า
หนังสือเดินทางทันที
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆ
ทั้งสิ้ นทุกกรณี**
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หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง
และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตัว๋ เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่
จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงแรมที่อยูใ่ นรายการเป็ นการนาเสนอเท่านั้นเมื่อทาการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่
ในระดับเดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้อยูใ่ นย่านเดียวกัน
12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผูม้ ี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
13.ทางบริษัท จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,
ไม่ทานอาหรบางมื้ อ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
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14.เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณธไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถื อว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ
16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบั พิจารณาการเข้าเมือง ผูเ้ ดินทางที่ ชื่อเป็ นชายแต่ร่างกายดูเป็ น
หญิงไว้ผมยาวแต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้
เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่ องจากเป็ นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ
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