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กรุ งเทพ - ฮ่ องกง - ช้ อปปิ ง
คณะพร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 แถว M สายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์ เวย์( CX )เพือทําการ
เช็คอินตัว
เหิรฟ้าสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ เทียวบินที CX700 บริการอาหารและเครืองดืมบน
เครือง
ถึงท่าอากาศยานใหม่ เช็กลัปก๊ อกลงทุนด้ วยเงินจํานวนมหาศาลร่วมแสนล้ านด้ วยการถมทะเลเป็ นเกาะ
ขนาดมหึมา เพือสร้ างสนามบินโดยเฉพาะ
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ วนําท่านเดินทางสูโ่ รงแรมทีพัก
อิสระให้ ท่านช้ อปปิ งอย่างเต็มทีใจกลางแหล่งช้ อปปิ งย่านถนนนาธาน
หรือช้ อปปิ งที DUTY FREE ร้ านค้ าปลอดภาษี กับสินค้ าทีมีชือเสียงจากทัวทุกมุมโลก
และให้ ท่านได้ ช้อปปิ งสินค้ าบริเวณถนนนาธานซึงเป็ นใจกลางแหล่งช้ อปปิ งกับสินค้ าหลากหลายชนิด อาทิ
MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็ นต้ น
( วันนีอิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพือให้ท่านได้ ช้อปปิ งอย่ างจุใจ )
Empire Kowloon Hotel หรือEaton Hotelเทียบเท่า ( 4 ดาว)
ฮ่ องกง - ซิตทัี วร์ (เจ้ าแม่ กวนอิม - วิคตอเรียพีค - รีพลั ส์ เบย์ - พระใหญ่ นองปิ ง - ช้ อปปิ งซิตเกท
ี
อาหารเช้ าสไตล์ ชาวฮ่ องกง แบบติมซํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยโจ๊ กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา
อันอ่อนนุม่ ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้ นตําหรับกวางตุ้งแท้
หลังอาหารนําท่านเดินทางสูฮ่ ่องกง ลอดอุโมงค์ใต้ ทะเล ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจ
การค้ าต่างๆ อันทันสมัย
นําท่านสูว่ คิ ตอเรียพีค เพือขึนชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงทีสวยงามเลืองลือ
ไปทัวโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชืนชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงสักครู่
แล้ วนําท่านสู่ รีพัลส์ เบย์ Repulse Bay ซึงชืออ่าวนีได้ มาจากชือเรื อรบของอังกฤษทีมาจอดเพือ
รักษาการณ์อา่ วอ่าวด้ านนีเป็ นอ่าวนําตืนซึงได้ รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีมาเทียวพักผ่อนใน
บรรยากาศแบบปิ คนิคชายทะเล แต่ทีน่าสนใจคือด้ านหนึงของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจ้ าต่างๆ
ก่อสร้ างประดิษฐานไว้ มากมายตามความเชือถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพือความสุข, เจ้ าสมุทร เทพ
เจ้ าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้ าแห่งความมังคังเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวง
ชะตา รวมทังกามเทพ ทีมีวิธีการเสียงทายด้ วยด้ ายแดง และอธิษฐานด้ วยการลูบคลําหินก้ อนกลมอย่าง
ตังใจ อิสระท่านสักการะสิงศักดิสิทธิตามอัธยาศัย ณ ทีแห่งนีคืออีกด้ านของเสน่ห์ทีค้ นพบได้ ไม่ไกลเลย
จากใจกลางเมือง
แล้ วนําชมโรงงานโรงงาน ฮ่ องกงจิวเวอร์ รี ซึงเป็ นโรงงานทีมีชือเสียงในเรืองการออกแบบเครืองประดับ
และกังหันนําโชค ซึงเชือกันว่าหากใครมีกงั หันนีจะพัดพาสิงไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิงดีๆๆเข้ ามาใน

เทียง

วันทีสาม
เช้ า

ชีวิต อีกทังช่วยในเรืองของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้ าให้ เจริญรุ่งเรืองในท่านทีทําธุรกิจ หากเป็ น
ข้ าราชการจะได้ เลือนยศเลือนตําแหน่งหากเป็ นลูกน้ องพนักงานบริษัทจะเป็ นทีรักของเจ้ านาย
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางสูพ
่ ระใหญ่ นองปิ ง ซึงตังอยูฝ่ ั งเกาะลันเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเส้ นทาง
ลอยฟ้ านองปิ ง กับรถกระเช้ าลอยฟ้ า Ngong Ping Skyrail ทีจะพาคุณชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศา ของ
เกาะลันเตา จาก Tung Chung ตุงชุง สูท่ ราบนองปิ
ี
ง ในเวลา 25 นาที ทังอ่าวตุงชุง วนอุทยานลันเตา
เหนือและ สนามบินนานาชาติฮ่องกง เมือไปถึงปลายทางลองแวะเยือนสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของ
หมูบ่ ้ านนองปิ งบนพืนที 1.5 เฮคตาร์ สิงทีน่าสนใจหลายอย่างของหมู่บ้านนีทังร้ านค้ าและร้ านอาหารจะทํา
ให้ คณ
ุ เพลิดเพลินอยูไ่ ด้ หลายชัวโมง(ไม่รวมค่าบัตรผ่านประตูเข้ าชมสถานทีต่าง ๆ ) ท่านสามารถ
มองเห็นพระพุทธรูป Giant Buddha & Po Lin Monastery ทีระดับความสูง 22 เมตร ประทับกลางแจ้ ง
องค์ใหญ่ทีสุดในโลกจากเกือบทุกๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทด้ี านล่าง ไต่ขนบั
ึ นได 268
ขัน สูฐ่ านทีองค์ พระนังประทับอยู่ เหนือระดับนําทะเล 371 เมตรชมทิวทัศอันงดงาม โดยรอบทีจะทํา
ให้ คณ
ุ ตืนตะลึง (ในกรณีทกระเช้
ี
านองปิ งปิ ดปรับปรุงทางบริษัทฯจะนําท่านเดินทางสูพ่ ระใหญ่นองปิ งโดย
รถบัสท้ องถิน) แล้ วให้ ทา่ นช้ อปปิ งสินค้ าแบนเนมแสนถูกทีเอ้ าเลทซิตเกทเอ้
ี
าเลต
(อิ สระอาหารเย็นเพือให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งอย่างจุใจ)
จนได้ เวลาอันสมควรนําท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริมต้ นในเวลา 20.00 น. ทุกคํา
คืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาทีได้ รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสียง
ถาวรที ยิงใหญ่ทสุี ดของโลกครอบคลุมพืนทีอาคารตึกระฟ้าสําคัญต่างๆทีตังอยู่สองฟากฝั งของอ่าว
วิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี จะประดับประดาด้ วยแสงไฟ ซึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่าง
ตระการตาเป็ นสีตา่ งๆแสดงให้ เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
คืนนีพักที Empire Kowloon Hotel หรือEaton Hotelเทียบเท่า ( 4 ดาว)
ฮ่ องกง - วัดซีซ้าน(TSZ Shan Monastery) - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้ าเซียน-ช้ อปปิ ง - กรุ งเทพฯ
อาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ "วัดเจ้ าแม่ กวนอิม "ชีซ้าน" (Tsz Shan Monastery) ...วัด "ชีซ้าน" หรือที
คนฮ่องกงเรียกว่า "ฉีซ้ านจี" เป็ นวัดทีกําลังได้ รับความสนใจมากทีสุดในขณะนี เปิ ดให้ บคุ คลทัวไปเข้ าชม ...
ความน่าสนใจของวัดนี นอกจากบรรยากาศอันเขียวขจีแสนสงบบริเวณชานเมือง บนพืนทีกว่า 29 ไร่ และ
องค์ปฏิมากรรมของเจ้ าแม่กวนอิมสีขาว สูงถึง 76 เมตรทีใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลกแล้ ว ยังมีอกี สิงหนึง ที
เรียกเสียงฮือฮาในหมูค่ นฮ่องกงเป็ นอย่างมาก นันคือ ห้ องรับรองแขกวีไอพี ที "บุกระจกกันกระสุน" ตังอยู่
ในโซนกุฎิพระสงฆ์ โดยคาดเดากันว่า นีคือห้ องสําหรับรับรอง "ลีกาชิง" มหาเศรษฐี ทบริ
ี จาคทรัพย์สนิ ราว
7,000 ล้ านบาท (หรือ 1,700 ล้ านเหรียญฮ่องกง) เพือสร้ างวัดนีขึนมาเนืองจากวัดนี เป็ นวัดของ "เอกชน" ที
มุ่งเน้ นเผยแพร่และศึกษาธรรมะ จึงตังกฎเกณฑ์อนั เข้ มงวดของตนเองขึนมา โดยเฉพาะเรืองการเข้ าชม ที
รับเฉพาะบุคคลทีลงทะเบียนล่วงหน้ า 30 วันเท่านัน ซึงวัดนีถือว่าเป็ น Unseen ของฮ่องกงเลยทีเดียวทาง

เทียง

วัดห้ ามใช้ ธูป ห้ ามคนนําเนือ เครืองดืมแอลกอฮอล์ และอาหารอืนๆ เข้ าไปในวัดเพือส่งเสริมความเป็ นมิตร
ต่อสิงแวดล้ อม
หมายเหตุ : ต้ องทําการจองคิวเข้ าวัดล่วงหน้ า 1 เดือนเท่านัน การจองจะสําเร็จหรือไม่ขนอยู
ึ ก่ บั การตอบ
รับจากเจ้ าหน้ าทีของทางวัดเท่านัน ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถทีจะยืนยันการเข้ าชมได้ และหากการจองไม่
สําเร็จขอสวงนสิทธิเปลียนโปรแกรมการเดินทางเป็ นเส้ นอืน ตามทีตกลง ณ วันทีทราบผลแก่ลกู ค้ า }
จากนันนําท่านเดินทางสูว่ ัดแชกงหมิว(กังหันนําโชค) ซึงเป็ นวัดทีคนฮ่องกงเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก
และเป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึงของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปี ชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้ าไปปั กธูปในพระอุโบสถ
เป็ นคนแรกๆและหมุนกังหันทีสามารถเปลียนดวงชะตาของตนเองให้ ดขี นึ ถ้ าได้ ทาํ แล้ วในปี นันดวงชะตา
ของคนๆนันจะดีตลอดปี ซงเป็
ึ นความเชือของคนฮ่องกง ฉะนันคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้ และมาหมุน
กังหันก่อนทีจะไปทําธุรกิจหรือริเริมธุรกิจอย่างอืนโดยเฉพาะเหล่าข้ าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้
และหมุนกังหันเพือให้ หน้ าทีการงานราบรืนเป็ นทีรักของเจ้ านายและพวกพ้ อง ทังยังปั ดเป่ าหมุนสิงไม่ดี
ออกไปจากชีวติ ให้ มแี ต่สงดี
ิ ๆเข้ ามาในชีวติ ของเราตลอดทังปี
จากนันนําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนีว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุ
กว่าร้ อยปี ทีไม่มวี นั เสือมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสังเกตได้ ทกุ ครังเมือมี
โอกาสไปเยียมเยีน ไม่ว่าจะเป็ นมวลชนจํานวนมากทีมาสักการะ หรือแม้ กระทังควันธูปคละคลุ้งไปทัว
บริเวณ ท่านเทพเจ้ าหวังต้ าเซียน เดิมท่านชือ "หว่องช้ อเผ่ง" เป็ นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึง ทีมีจิต
เมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญ ตู ่อพ่อแม่สงู มาก และช่วยพ่อแม่ตงแต่
ั เล็ก ทํางานดูแลเลียงแพะ อยู่
มาวันหนึงท่านได้ พบกับนักพรต และนักพรตได้ ชวนไปศึกษารําเรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้ อเผ่งก้ อ
ตัดสินใจตามนักพรตท่านนันไปศึกษารําเรียนวิชา ท่านขยันหมันเพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสก
ก้ อนหินให้ กลายเป็ นแพะได้ เมือท่านได้ รําเรียนวิชาจนถ่องแท้ แล้ว ก้ อได้ ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้
วิชาความรู้ด้านสมุนไพร เพือบําเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนทีเจ็บไข้ ตลอดจนผู้ทเดื
ี อดร้ อน
ไปทัวทุกสารทิศ เมือเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้ าเซียนได้ ใช้ วชิ าการแพทย์ จัดยาสมุนไพร
ให้ แก่ชาวบ้ านเพือต่อสู้กบั โรคร้ าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้ มีลกู ศิษย์มากมายทีเคารพท่านและรําเรี ยน
วิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ ทา่ นเป็ นเทพหว่องไท่ซิน และได้ ตงศาลเอาไว้
ั
เพือกราบ
สักการะ เมือครังชาวจีนอพยพมายังเกาะฮ่องกง ได้ อญ
ั เชิญกระถางธูปของท่านมาด้ วย และได้ วาดรูปของ
ท่านโดยหมึกและพู่กนั จีนโบราณ เพือแสดงถึงตัวท่าน ทังหมดได้ ตงสถิ
ั ตย์ไว้ ทวี ดั หวังต้ าเซียน เกาะเกาลูน
ประเทศฮ่องกงจวบจนปั จจุบนั ต่อมาเกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงได้ มาไหว้ ขอพรจาก
เทพเจ้ าหวังต้ าเซียนและขอยาทีทางวัดจัดไว้ ไปต้ มกินจนหายจากโรคระบาดครังนันมาได้ จึงทําให้ ชาว
ฮ่องกงมีความศรัทธาต่อเทพเจ้ าหวังต้ าเซียนเป็ นอย่างมาก อีกสิงหนึงทีผู้คนศรัทธาและนิยมทําเมือมาถึง
วัดหวังต้ าเซียนได้ แก่ การเสียงเซียมซีในวิหารเทพเจ้ าหวังต้ าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาว
ฮ่องกงมีความเชือถือศรัทธาว่าเซียมซีวดั หวังต้ าเซียนมีความแม่นยําเป็ นอย่างยิง
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร

21.30 น.
23.25 น.

หลังอาหารอิสนะให้ ทา่ นช้ อปปิ งจามอัธาศัย
จนถึงเวลานัดหมายนําท่านออกเดินทางสูท่ า่ อากาศยานเช็คแลบก๊ ก
เหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิคแอร์ เวย์ เทียวบินที CX616 กลับสูก่ รุงเทพฯ บริการอาหาร
บนเครือง
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมกับความประทับใจมิร้ ูลมื

รายการท่ องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรื อสลับกันได้ ตามความเหมาะสม
ทังนีถือเป็ นเอกสิทธิของผู้จัด โดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่ านเป็ น
สําคัญ

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

26-28 สิงหาคม
9-11 กันยายน
16-18 กันยายน
23-25 กันยายน
14-16 ตุลาคม
14-16 ตุลาคม

18,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900

เด็ก 2-11 ปี
เด็ก 2-11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 พักกับผู้ใหญ่
ท่ าน
2 ท่ าน
มีเตียง
มีเตียง
18,900
17,900
18,900
17,900
18,900
17,900
18,900
17,900
19,900
18,900
19,900
18,900

เด็ก 2-11 ปี
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน
ไม่ มีเตียง
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900

ค่ าบริการรวม
ค่าตัวเครื องบิน ไป-กลับ ชันทัศนาจร
ค่ารถรับส่งตามรายการ
ค่าอาหาร ตามรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ยกเว้ นคนต่างด้ าว
ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,0000 บาท ตามเงือนไขกรมธรรม์ และผู้ทีเดินทาง
อายุตํากว่า 15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ปี ความคุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอา
ประกันภัย และผู้เดินทางอายุเกิน 85 ปี ไม่ค้ มุ ครอง
 ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1ใบ นําหนักไม่เกิน 30 ก.ก.






พักเดียว
5,500
5,500
5,500
5,500
6,000
6,000

 ค่าห้ องพัก สอง-สาม ท่านต่อหนึงห้ อง ในโรงแรมทีระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
 ค่าภาษี สนามบินไทยและฮ่องกง และค่าสินเปลืองเชือเพลิง คํานวณ ณ วันที 1 มี.ค.
2560

ค่ าบริการนีไม่ รวม
ค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์ (คิดคํานวณจากค่าบริ การ กรณีต้องการ)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% (คิดคํานวณจากค่าบริ การ กรณีต้องการ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอืน ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื องดืม
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ นและคนขับรถ คนละ 80 เหรี ยญฮ่ องกง/ ทริป *** เด็กและ
ผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน
 ดีสนีย์แลนด์คนละ 3,500 บาท /เด็กอายุ 3-11 ปี คนละ3,000 ราคานีรวมรถรับส่ง
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ทีเดินทางจากเมืองไทย คนละ 150 บาท/ทริป ***เด็กและผู้ใหญ่
จ่ายเท่ากัน





หมายเหตุ
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น
อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานการก่อการจลาจล ความ ล่าช้ าของเทียวบิน
การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกหรื อเข้ าประเทศ เป็ นต้ น
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนรายการท่องเทียวตามความเหมาะสม ทังนี
ขึนอยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการ เมืองโดยถือ
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุ
สุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ
ปฏิวตั ิ และอืนๆ ทีอยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิมเติมที
เกิดขึนทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย ความ
ล่าช้ า หรื อ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละ
สิทธิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การทีท่านได้ ชําระไว้ แล้ ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน

 ฃบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อัน
เนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอืนๆ
 รายการนีเป็ นเพียงข้ อเสนอทีต้ องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากได้
สํารองทีนังบนเครื อง และโรงแรมทีพักในต่างประเทศเป็ นทีเรี ยบร้ อย อย่างไรก็ตาม
รายการนีอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
 ราคานีคิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรับสูงขึน บริษัทฯ
สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัวเครื องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานทีเกียวข้ อง จนมีการยกเลิก
ล่าช้ า เปลียนแปลง การบริ การจากสายการบิน บริ ษัทขนส่ง หรื อ หน่วยงานที
ให้ บริ การ บริ ษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริ การทัวร์ อืนทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้ สําหรับค่าบริ การนันๆ
 หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ
ความล่าช้ า และความผิดพลาดของทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทังสิน
 กรุ ณาตรงต่อเวลาทุกครังทีมีการนัดหมาย
 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
หาผู้ร่วมเดินทาง
 **** ออกเดินทางขันตํา 10 ท่าน (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ ) 15 ท่านขึนไป (มีหวั หน้ าทัวร์ )
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในการเลือนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออก
เดินทางได้
 การท่องเทียวประเทศจีนนันจะต้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพือเป็ นการ
ส่งเสริมการท่องเทียวดังกล่าว คือร้ านหยก ร้ านบัวหิมะ ร้ านผ้ าไหม ร้ านขนม ร้ าน
จิวเวอร์ รี แต่ไม่ได้ มีการบังคับซือ หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์
เพิม ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดังกล่าวแล้ ว
 เนืองจากตัวเครื องบินทีซือมาเป็ นตัวกรุ๊ป ดังนันทีนังทางสายการบินจะจัดเป็ นโซน
กรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯม่สามารถทีจะร้ องขอได้ ว่าจะขอทีนังโซนไหน และในบางครัง
ทีนังบนเครื องอาจจะไม่ได้ นงติ
ั ดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่อย่างไรเสียทางเจ้ าที
และหัวหน้ าทัวร์ จะพยายามอย่างเต็มทีเผือทีจะได้ นงด้
ั วยกันกับคนในครอบครัว ทังนี

จึงเรี ยนมาเพือทราบโดยทัวกัน และโปรดเข้ าใจ
เงือนไขการจอง
1. วางเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท ทันทีโดยโอนเข้ าบัญชี แล้ วแฟกซ์หรื อ mail สลิปโอน
เงินมาทีบริ ษัทฯ พร้ อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ ตมาด้ วย
2. ค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 14 วัน
เงือนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจําทุกกรณี
*** โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้ งานถึง 6 เดือนหรือไม่ หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ***
***เมือท่ านได้ ชาํ ระเงินมัดจําหรือทังหมด ไม่ ว่าจะเป็ นการชําระผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่ างๆ***

