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ก ำหนดกำรเดินทำง ไฟลท์บิน ผู้ใหญ ่ เด็ก 

เสริมเตียง 

เด็ก 

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

10-12 ส.ค.61 

**วันแแห่งชำติ** 

ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลับ  CX709(22.25-00.15+1) 

20,900 20,900 19,900 5,500 

 

17-19 ส.ค.61 

 

ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลับ  CX709(22.25-00.15+1) 

 

16,900 

 

16,900 

 

15,900 

 

4,500 

24-26 ส.ค.61 
ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลับ  CX709(22.25-00.15+1) 

16,900 16,900 15,900 4,500 
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31 ส.ค. – 2 ก.ย.
61 

ขำไป    CX700(08.20-12.10) 

ขำกลับ  CX709(22.25-00.15+1) 

16,900 16,900 15,900 4,500 

 

--ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณำอ่ำนโปรแกรมทัวร์ และ เงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่องแท้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวำง
มัดจ ำ เพ่ือผลประโยชน์ของตัวท่ำนเอง-- 

วันแรก  กรุงเทพฯ – รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level) – Symphony oF Light (-/L/-)   

05.00 น. พร้อมกันท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4  

ประตู 6 เคำน์เตอร์ M สำยกำรบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจ้าหน้าท่ี อ านวยความสะดวกด้าน
เอกสารเดินทางและสัมภาระ 

08.25 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX700 

(บนเคร่ืองมีบริกำรอำหำร) **ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน  เน่ืองจำกเป็นตั๋วกรุ๊ป ที่
น่ังต้องเป็นไปตำมระบบของสำยกำรบิน** 

12.15 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนำมบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ
ลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน  ติดกับมณฑล
กวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจาก
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
จากน้ันน าท่านนมัสการขอพรจาก เจ้ำแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ ณ 

ชำยหำดรีพัลส์เบย์ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์
จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกท่ีเช่ือกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป จากน้ันน า
ท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว  วิคตอเรีย พีค (Mid Level)  ถ่ายรูปคู่กับวิว
ทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง 
จากน้ันน าท่านชม  A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ของทุกค่ า
คืน   เป็นการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดง
แสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก ครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคัญต่าง ๆ ท่ีตั้งอยู่สอง
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ฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ี ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะ
ส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง (อิสระ ค่ ำ 
ตำมอัธยำศัย)  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก  

พักที ่BEST WESTERN GRAND /PENTA KOWLOON HOTEL /SAV HOTEL   

หรือเทียบเท่ำ (ฮ่องกง) 
 

 

วันทีสอง ฮ่องกง – น่ังเรือเฟอร่ี-มำเก๊ำ – วัดอำม่ำ-เจ้ำแม่กวนอิมปรำงทอง-โบสถ์เซนต์ปอลล์-ร้ำนของ
ฝำก-เซนำโด้-เวเนเชี่ยน รีสอร์ท -น่ังเรือเฟอร่ี กลับสู่ฮ่องกง (DS/L/-) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซ ำ ณ ภัตตำคำร 
จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ มำเก๊ำ  โดยเรือเฟอร์ร่ี ใช้เวลำเดินทำง 1 ชั่วโมง 
น าท่านเดินทางสู่ วัดอำม่ำ เป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้
มากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีคงอยู่มาได้ยาวนานท่ีสุดของมาเก๊า  ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้ม
ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF 

GUANYINและศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN 

จากน้ันน าทุกท่านชม เจ้ำแม่กวนอิมริมทะเลหรือเจ้ำแม่กวนอิมปรำงค์ทอง เจ้าแม่กวนอิมองค์ทอง
สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ท้ังองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐาน
ดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย จากน้ันน าท่านชม โบสถ์เซนต์ปอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษท่ี 17  

นับเป็นสถานท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองมาเก๊าซึ่งโบสถ์แห่ง
น้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล  ในปี ค.ศ. 

1835    ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ท าให้เหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้าและบันไดทางเข้า
ด้านหน้าท่ีสง่างามหลังจากท่ีมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
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จากน้ันน าท่านมายังย่านการค้าส าคัญของมาเก๊า เซนำโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนท่ีปูลาด
ด้วยกระเบ้ืองเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส  อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียว
และแวะซื้อสินค้าท่ีมีช่ือเสียงและซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า  ทาร์ตไข่ และ ขนมทองพับห่อสาหร่าย  
น าท่านชม VENETIAN MACAU RESORT   โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส ให้
ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจ าลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจ าลอง
เสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มี
ร้านอาหารช่ือดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ
และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, 

FOSSIL ฯลฯ  หรือ ล่องเรือกอนโดล่า CONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรำยกำรรำคำท่ำนละ  120 

เหรียญ)  ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน  ซึ่งมีอยู่ท้ังหมด 4 โซน
ใหญ่  *** (ไม่อนุญำตให้ เด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ  18 ปี เข้ำไปภำยในคำสิโน ไม่อนุญำตท ำกำร
บันทึกภำพใดๆภำยในคำสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกำยสุภำพ) (อิสระ ค่ ำ ตำมอัธยำศัย)  

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์ร่ี ใช้เวลำเดินทำง 1 ชั่วโมง  
พักที ่BEST WESTERN GRAND /PENTA KOWLOON HOTEL /SAV HOTEL   

หรือเทียบเท่ำ (ฮ่องกง) 
 

วันที่สำม  ฮ่องกง- วัดแชกง-ร้ำนจิวเวอร่ี-ร้ำนหยก-อิสระช้อปปิ้งนำธำน – สนำมบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ
(DS/L/-) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซ ำ ณ ภัตตำคำร 
จากน้ันน าท่านชม โรงงำน จิวเวอร์ร่ี ท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหา
ซื้อได้ในราคาพิเศษ และน าท่านเลือกซื้อ หยก ท่ีมีช่ือเสียง 
จากน้ันท าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง
ตามความเช่ือท่ีว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้และการ
เริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดท่ีน่ี โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและ
ธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม    จากน้ันให้ท่านช้อปป้ิงอย่างเต็มอ่ิมท่ีใจกลางแหล่ง ช้อป



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 

รหัสโปรแกรมทัวร์   HK019 SUMMER SALE 3D2N AUG18-CX-W18 

ปิ้งย่ำนถนนนำธำน หรือช้อปป้ิงท่ี DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าท่ีมีชื่อเสียงจากท่ัวทุก
มุ ม โ ล ก  อ า ทิ  MARK&SPENSOR,  TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, 

BALLY,G2000   

 (อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย) 
  ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  
21.35 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX617 

23.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

***ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น *** 

**รำยกำรท่องเที่ยวน้ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตำมควำมเหมำะสม 

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัดโดยยึดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ** 

 

 

 

 

ข้อควรทรำบ : ตามนโยบายของฮ่องกง และ มาเก๊า ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก 

ในนำมของร้ำนรัฐบำล คือ ร้ำนหยก,ร้ำนจิวเวอร์รี่ , ร้ำนของฝำก  ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ใช้เวลาร้านละ
ประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีที่ท่ำนไม่ได้ลง
ร้ำนช้อปรัฐบำลตำมที่รำยกำรก ำหนดไว้ ทำงบริษัทใคร่ ขอเก็บค่ำใช้จ่ำยร้ำนละ 600 HKD / คน 

อัตรำค่ำบริกำรน้ีรวม   

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX) 

2. ค่าโรงแรมท่ีพัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)  ฮ่องกง 2 คืน  

3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง 
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4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 200,000 บาท) 

ท้ังน้ีย่อมอยู่ ในข้อจ ากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 

 

อัตรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม     

1. ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนัก เกิน 30 กิโลกรัม 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซกัผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 

3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

5. ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น + หัวหน้ำทัวร์ไทย และคนขับรถ 1,000 บำท ต่อลูกค้ำ 1 ท่ำน (เด็กและเด็กINF.เก็บเท่ำ
ผู้ใหญ่) 

เงื่อนไขกำรจอง    1. ช าระมัดจ า 5,000 บาท ภายใน 2 วันหลังจากท าการจอง 
พร้อมส่ง สลิปการโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือ
ไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง 

         2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน  

การยกเลิก 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  คืนเงินท้ังหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% ของราคาทัวร์ 
5. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะ
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ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ท้ังหมดเน่ืองจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ กรุ๊ปเหมาส่วนตัว และกรุ๊ปท่ีแจ้งคอน
เฟิม และ แจ้งปิดกรุ๊ปแล้ว จะไม่สามารถท าการคืนเงินค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่ว่าในกรณีใดใดส้ิน 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได ้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่   นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนือ่งมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มกีารคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

11. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็นการน าเสนอเท่านั้นเมื่อท าการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่ในระดับเดียวกัน แต่
อาจจะไมไ่ด้อยู่ในย่านเดียวกัน  
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12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทาง
เพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

13.ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

14.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณธไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

15.เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รับพิจารณาการเข้าเมือง  ผู้เดินทางที ่ช่ือเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็นหญิงไว้ผมยาวแต่งหน้า
ทาปาก ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจาก
เป็นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ 

17. **ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของเจ้าหน้าท่ีเท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง  
ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิ้น** 

 

 

 


