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กําหนดการเดินทาง

31 พ.ค.-02 มิ.ย.61
1-3 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
22-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย. – 1 ก.ค.61
6-8 ก.ค.61

ไฟลท์บิน

ขาไป
ขากลับ
ขาไป
ขากลับ
ขาไป
ขากลับ
ขาไป
ขากลับ
ขาไป
ขากลับ
ขาไป
ขากลับ

CX616(06.40-10.25)
CX617(21.15-23.15)
CX700(08.20-12.10)
CX617(21.15-23.15)
CX700(08.20-12.10)
CX617(21.15-23.15)
CX700(08.20-12.10)
CX617(21.15-23.15)
CX700(08.20-12.10)
CX617(21.15-23.15)
CX700(08.20-12.10)
CX617(21.15-23.15)

ผูใ้ หญ่

เด็ก

เด็ก

พักเดี่ยว
เพิม่

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

9,999

9,999

9,999

4,000

9,999

9,999

9,999

4,000

9,999

9,999

9,999

4,000

9,999

9,999

9,999

4,000

9,999

9,999

9,999

4,000

9,999

9,999

9,999

4,000
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20-22 ก.ค.61
27-29 ก.ค.61
**วันอาสาฬหบูชา**
3-5 ส.ค.61

10-12 ส.ค.61
**วันแม่แห่งชาติ**
17-19 ส.ค.61
24-26 ส.ค.61
31 ส.ค. – 2 ก.ย.61
7-9 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
5-7 ต.ค.61
12-14 ต.ค.61
**วันคล้ายวันสวรรคต
รัชกาลที่ 9**
19-21 ต.ค.61
20-22 ต.ค.61
21-23 ต.ค.61
26-28 ต.ค.61

ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX617(21.15-23.15)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)

9,999

9,999

9,999

4,000

12,999

12,999

12,999

4,500

9,999

9,999

9,999

4,000

ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX703(19.50-21.45)
ขาไป CX700(08.20-12.10)
ขากลับ CX709(22.25-00.15+1)

12,999

12,999

12,999

4,500

9,999

9,999

9,999

4,000

9,999

9,999

9,999

4,000

9,999

9,999

9,999

4,000

9,999

9,999

9,999

4,000

9,999

9,999

9,999

4,000

9,999

9,999

9,999

4,000

10,999

10,999

10,999

4,500

12,999

12,999

12,999

4,500

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

10,999

10,999

10,999

4,500

10,999

10,999

10,999

4,500

10,999

10,999

10,999

4,500

10,999

10,999

10,999

4,500

**รายการนี้ ทําวีซ่ากรุป๊ หน้าด่านแบบ 144 ชั ่วโมง (ไม่มีค่าใช้จา่ ย) หากมีการยกเลิกวีซ่ากรุป๊
หรือ วีซ่าหน้าด่าน แบบ 144 ชั ่วโมงนี้ ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยการทําวีซ่า
เดี่ยวเอง**
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--ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณาอ่านโปรแกรม และ เงื่อนไขการเดินทาง
ให้ครบทุกข้ออย่างถ่องแท้จนเป็ นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจํา เพื่อ
ผลประโยชน์ของตัวท่านเอง—
วันแรก
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ้ น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้ น – ช้อปปิ้ งหลอหวู่ (-/L/-)
04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิก (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ อํานวยความ
สะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
06.45 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX616
(บนเครื่องมีบริการอาหาร) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั ่งบนเครื่องบิน เนื่องจากต้อง
เป็ นไปตามระบบของสายการบิน**
10.30 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Check Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยูบ่ นเกาะ
ลันเตา ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑล
กวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิ วเทอร์ ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นนําท่านไปยังเซินเจิ้ นโดยรถโค๊ชผ่านด่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง)
เซินเจิ้ น” ซึ่งเป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็ นเมือง
เศรษฐกิจการค้าที่สาํ คัญของจีนทางตอนใต้และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัย
อีกด้วย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ เซินเจิน้ ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ ้น มี
ทังโบราณวั
้
ตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ ศิลปะ เปิ ดให้ เข้ าชมมา
ตังแต่
้ ปี 1988 จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนาน
นามว่า มาบุญครองเซินเจิ้ น หรือ หลอหวู่ มอลล์ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนมชื่อดัง
มากมาย อาทิ Amani ,Prada Gucci ,Burberry ,Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior Fendi ,Louis
Vuitton, Chole ฯลฯ ***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***
ที่พกั Royal Century Hotel หรือเทียบเท่า (เซิ่นเจิ้ น)
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วันที่สอง
เช้า

กลางวัน

เย็น

วันที่สาม
เช้า

เซินเจิ้ น -ร้านผ้าไหม ร้านหยก -ร้านบัวหิมะ –จําลองหมู่บา้ นฮอลล์แลนด์ –
ช้อปปิ้ งตงเหมิน- โชว์น้ าํ แบบ 3 D (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร โรงแรม
จากนั้นนําท่านเลือกซื้ อ ร้านผ้าไหม ,หยก และร้านบัวหิมะ จากร้านโรงงานผลิตชั้นนําของ
เซินเจิ้ น จากนั้นนําท่านชมและถ่ายภาพกับ จําลองหมู่บา้ นฮอลแลนด์ ชมดอกทิวลิปจําลอง
ดอกไม้ประจําชาติฮอลแลนด์นอกจากนี้ ยังมีอาคารและสถานที่ตกแต่งให้เหมือนอยูใ่ นประเทศ
ฮอลแลนด์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ (ซีฟ้ ูด+ไวน์แดง)
จากนั้นนําท่านอิสระช้อปปิ้ ง ตลาดตงเหมิน เป็ นเเหล่งรวมสินค้าเเฟชัน่ มีหลากหลายให้เราได้
เลือกตามคุณภาพที่เราต้องการราคาแบบต่อรองได้ตลาดแห่งนี้ ยังมีอาหารอร่อยๆ ให้เลือกชิม
เยอะ หรือจะเป็ น อาหารพื้ นเมือง ที่น่าสน ใจมากๆ ก็น่าจะเป็ นอาหารประเภทปิ้ งย่างที่ถือเป็ น
ไฮไลท์ ยอดนิ ยมกันเลย อร่อยและราคาไม่เเพง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่าน ชมโชว์น้ าํ แบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY
WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็ นโรงละครทางนํ้าขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2595 คน เป็ นโชว์
ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผูก้ ล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า “ปี กแห่งความ
รัก” เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์ (มลพิษ )ในป่ าโกงกาง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น
แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านนํ้า ระเบิดนํ้า ฯลฯ กว่า 600 ชนิ ด เป็ นโชว์น้ําที่ใหญ่และ
ทันสมัยที่สุดในโลก
ที่พกั Royal Century Hotel หรือเทียบเท่า (เซิ่นเจิ้ น)
เซินเจิ้ น – วัดแชก งหมิว –ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้ งนาธาน - สนามบินฮ่องกง –
กรุงเทพฯ (B/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร โรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางไปฮ่องกงโดยรถไฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง)
จากนั้นทําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ถูกกล่าวขานให้เป็ นปลายทางของ การ
แก้ชงตามความเชื่อที่วา่ การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็ นดีได้
และการเริ่มต้นปี ใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่น
ล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม จากนั้นนํา ท่านชม โรงงาน จิวเวอร์รี่ ที่มี
ชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งอย่างเต็มอิ่มที่ใจกลางแหล่ง ช้อปปิ้ งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้ ง
ที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทัว่ ทุกมุมโลก อาทิ
MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000
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(อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย
21.25 น.
23.25 น.

เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX617
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ *
***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุ กครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น ***
***อัตราค่าบริการสงวนสิทธิ์เฉพาะผูถ้ ือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
สําหรับชาวต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนทําการจอง***

**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง**
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี**
**ตั ๋วเครื่องบินไม่สามารถทําการเลื่อนวันไป-กลับได้
ผูเ้ ดินทางต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น**

กรณีลูกค้ามีวีซ่าจีนติดในเล่มพาสปอร์ตและวีซ่าจีนยังไม่หมดอายุ ทางตม.จีนจะใช้วี
ซ่าในเล่มก่อน กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนสํารองที่นั ่ง
ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่อ งกง และ ประเทศจีนทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้ นเมืองให้นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รจู ้ กั ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม, ร้านบัวหิมะ, ร้านหยก,
ร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั
นักท่องเที่ ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม
ใช้เวลาร้านละ
ประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
ในกรณีที่ท่านไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที่รายการกําหนดไว้ ทางบริ ษัทใคร่ขอเก็บค่าใช้จ่ ายร้านละ
600 RMB / คน
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษี สนามบินไทย-ฮ่องกง
4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000
บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต
8.ค่าธรรมเนี ยมวีซ่ากรุ๊ป หน้าด่านแบบ 144 ชัว่ โมง และ ไม่สามารถทําคื นได้ในกรณีลูกค้ามีวีซ่าจีนอยูแ่ ล้ว
และสําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋านํ้าหนักเกิน 30 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
3. ค่าธรรมเนี ยมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี ) และค่าภาษี บริการหัก ณ ที่จา่ ย 3%
5. ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไทย+ไกด์ทอ้ งถิ่น + และคนขับรถ 1,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดทริปการ
เดินทาง (เด็กและ เด็ก INFANT เก็บเท่าผูใ้ หญ่)
6.ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้ น ทําให้ไม่สามารถ
ยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าวีซ่าเพิ่มเติมจากราคาทัวร์ ดังนี้
- วีซ่าเดี่ยวแบบปกติ 4 วันทําการ ไม่นับรวมเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดของสถานฑูตจีน เข้า- ออกครั้งเดียว
ท่านละ 1,500 บาท
- วีซ่าเดี่ยวเเบบด่วน 2 วันทําการ ไม่นับรวมเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดของสถานฑูตจีน เข้า- ออกครั้งเดียว
ท่านละ 2,550 บาท
เอกสารยื่นวีซ่าจีนใช้ดงั นี้
1.1.พาสปอร์ตเล่มจริง
1.2.รูปถ่ายพื้ นหลังสีขาว 2 รูป ตามระเบียบ รูปถ่ายการขอวีซ่าจีนตามกฎของทางสถานฑูตกรุณาสอบถามกับ
พนักงานขายทุกครั้ง
เงื่อนไขการจอง

1. ชําระเต็มจํานวน ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังจากทําการจอง
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พร้อมส่ง สลิปการโอนเงินและ สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุและมีอายุ
เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆ
ทั้งสิ้ นทุกกรณี**
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถื อว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชาํ 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 และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ 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 บริษัทฯจะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็ นการนําเสนอเท่านั้นเมื่อทําการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่ในระดับ
เดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านเดียวกัน
12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
13.ทางบริษัท จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหร
บางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
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14.เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณธไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบั พิจารณาการเข้าเมือง ผูเ้ ดินทางที่ ชื่อเป็ นชายแต่รา่ งกายดูเป็ นหญิงไว้ผม
ยาวแต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ
เข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ

