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กรุ งเทพฯ-ฮ่ องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึน้ สู่จุดชมวิวเดอะพีค
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ Mสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
*****นัดเจอที่สนามบิน 06.00 น. สาหรับไฟล์ บนิ CX700 0825-1210*****
ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบิน CX616 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อยนาท่านนัง่ รถโค้ ชปรับอากาศข้ ามสะพานชิงหม่าสูฝ่ ั่ ง
เกาลูน ฮ่องกงตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูต่ ิดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดย
มาเก๊ าอยูท่ างฝั่ งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่ องกงเดิมเป็ นเพียงหมูบ่ ้ านประมงเล็กๆ แห่งหนึง่ ในเขตอาเภอซินอัน เมือง
เซินเจิ ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ ในสงครามฝิ่ น เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860
ตามลาดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ ทาสัญญาเช่าซื ้อพื ้นที่ทางตอนใต้ ของลาน ้าเซินเจิ ้น ซึง่ ปั จจุบนั เรี ยกว่า ‘เขต
ดินแดนใหม่’ รวมทังเกาะรอบข้
้
าง ซึง่ มีอาณาบริ เวณกว้ างใหญ่กว่าเมื่อครัง้ อังกฤษเข้ ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่ นเกือบสิบเท่า
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรมขึน้ สู่จุดชมวิวเดอะพีครถรางจะเคลือ่ น
ผ่านวิวทิวทัศน์ในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไม่ได้ แล้ ว ไม่วา่ จะเป็ นวิวของตึกสูงระฟ้ าของเกาะฮ่องกง หรื อทัศนียภาพอัน
แปลกตาของอ่ายวิคตอเรี ยและเกาลูน พีคแทรมเป็ นพาหนะเก่าแก่ที่สดุ ของฮ่องกง เปิ ดให้ บริ การมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.1888 ถือว่า
เป็ นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็ นรถรางทีใ่ ช้ พลังงานไอน ้าในการขับเคลือ่ นแต่ในปี ค.ศ.1926 ก็ได้ ถกู เปลีย่ นมาเป็ นระบบเกียร์
ไฟฟ้า และเปลีย่ นเป็ นการควบคุมด้ วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซึง่ เป็ นระบบใหม่ลา่ สุดจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ในปี ค.ศ.
1989 (มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง) เมื่อคุณไต่ระดับขึ ้นไปยังเดอะพีคตามรางกระเช้ าไฟฟ้ าถึงอาคารด้ านบนแล้ วนัน้
ท่านยังสามารถขึ ้นไปชมบนดาดฟ้ าที่เรี ยกว่า Peak Tower Sky Terrace (ไม่รวมค่าเข้ าชม) อาคารนี ้ถือเป็ นสัญลักษณ์ของยอด
เขาวิคตอเรี ยพีคมีลกั ษณะคล้ ายทัง่ ด้ านในนันมี
้ ร้านค้ าหลายร้ าน อิสระให้ ทา่ นได้ ชื่นชมกับ บรรยากาศ และถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
ตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานาท่านนัง่ รถโค้ ชกลับลงมาด้ านล่าง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แถมฟรี ...อาหารเย็นที่หมู่บ้านชาวประมงหลี่หยุ่นหมุ่น
กุ้งอบเกลือ เป๋าฮือ้ นึ่ง ปลาทะเลนึ่งซีอิว้ ปลาหมึกอบพริกเกลือ หอยเซลล์ น่ ึงกระเทียม
พักที่ MK HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่ า 3* ห้ องพักขนาดเล็กประมาณ 10 ตรม. ไม่ มีเตียงเสริม
ฮ่ องกง-หาดรีพลัสเบย์ -เจ้ าแม่ กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้ าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights
รับประทานอาหารติ่มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่านสูห่ าดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์ เสี ้ยวแห่งนี ้สวยที่สดุ แห่งหนึง่ และยังใช้ เป็ นฉากในการ
ถ่ายทาภาพยนตร์ ไปหลายเรื่ องมีรูปปั น้ ของเจ้ าแม่กวนอิม และเจ้ าแม่ทินโห่วซึง่ ทาหน้ าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่
ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูช่ ายหาด นมัสการขอพรจากเจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคล
ข้ ามสะพานต่ออายุซงึ่ เชื่อกันว่าข้ ามหนึง่ ครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึ ้น 3 ปี นาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์ ร่ ี ที่ขึ ้นชื่อของฮ่องกงพบกับ
งานดีไชน์ที่ได้ รับรางวัลอันดับเยีย่ ม แวะชมสินค้ าโอท๊ อปของจีน ร้ านหยก ซึง่ ชาวจีนถือเป็ นเครื่ องราง และเครื่ องประดับติดตัว
นาท่านเดินทางสูว่ ัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนาโชค ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลซ่าถิ่น ซึง่ ถือเป็ นชานเมืองของฮ่องกง เป็ นวัดเก่าแก่ของ
ฮ่องกง สร้ างขึ ้นเมื่อ 400 กว่าปี ผา่ นมาแล้ วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ ้นชื่อลือชาในเรื่ องความศักดิ์สทิ ธิ์ในด้ านของโชคลาภทรัพย์สนิ
2

เที่ยง

วันที่สาม
เช้ า

เงินทอง โดยมีรูปปั น้ เจ้ าพ่อแช้ ก๊ ง และดาบไร้ พา่ ยเป็ นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธ์ประจาวัดตานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดิน
จีนเกิดกลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ ้นทัว่ ประเทศ และเหตุการณ์นี ้ได้ ก่อเกิดบุรุษชาตินกั รบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ ง ที่ ได้ ยกทัพ
ไปปราบปรามความวุน่ วายทีเ่ กิดขึ ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ ชื่อว่าเป็ นนักรบที่ได้ ชื่อว่าไม่เคยแพ้ ใคร เพราะไม่วา่ จะยก
ทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้ รับชัยชนะเสมอ และดาบคูก่ ายของท่านก็ได้ ชื่อว่าเป็ นดาบไร้ พา่ ยเช่นกันดาบไร้ พา่ ยของท่าน คน
จีนถือว่ามีความเป็ นมงคลในด้ านของศาสตร์ ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็ นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับ
จาลองดาบของท่านไปก่อสร้ างตึกสานักงานใหญ่ของธนาคารที่มชี ื่อว่าตึกใบมีด ซึง่ เป็ นตึกที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกง
เลยทีเดียวและวัดแช้ ก๊ ง ยังเป็ นที่มาของจี ้กังหันนาโชคทีม่ ีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่วา่ ทัวร์ ไหนที่มาฮ่องกง
เป็ นต้ องเลือกเช่าเลือกซื ้อสินค้ ามงคลชิ ้นนี ้ เพื่อเสริ มสร้ างบารมี และศิริมงคลให้ กบั ชีวิตด้ วยกันทังสิ
้ ้น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสูว่ ดั หวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรี ยกวัดนี ้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้ อยปี ที่ไม่มีวนั เสือ่ มคลายไปจาก
ความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้ จากมวลชนจานวนมากที่มาสักการะ หรื อแม้ กระทัง่ ควันธูปคละคลุ้งไปทัว่
บริ เวณท่านเทพเจ้ าหวังต้ าเซียนเดิมท่านชื่อ "หว่องช้ อเผ่ง" เป็ นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึง่ ที่มจี ิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมี
ความกตัญญูตอ่ พ่อแม่สงู มาก และช่วยพ่อแม่ตงแต่
ั ้ เล็ก ทางานดูแลเลี ้ยงแพะ อยูม่ าวันหนึง่ ท่านได้ พบกับนักพรต และนักพรต
ได้ ชวนไปศึกษาร่าเรี ยนวิชาบนภูเขาไกล
ท่านหว่องช้ อเผ่งก้ อตัดสินใจตามนักพรตท่านนัน้ ไปศึกษาร่าเรี ยนวิชา
ท่าน
ขยันหมัน่ เพียรเรี ยนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้ อนหินให้ กลายเป็ นแพะได้ เมื่อท่านได้ ร่ าเรี ยนวิชาจนถ่องแท้ แล้ ว ก้ อได้ ลา
อาจารย์ของท่านกลับมา ใช้ วิชาความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อบาเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนทีเ่ จ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่
เดือดร้ อนไปทัว่ ทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้ าเซียนได้ ใช้ วชิ าการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้ แก่
ชาวบ้ านเพื่อต่อสู้กบั โรคร้ าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้ มีลกู ศิษย์มากมายทีเ่ คารพท่านและร่ าเรี ยนวิชาจากท่าน จวบจน
ประชาชนต่างยกย่องให้ ทา่ นเป็ นเทพหว่องไท่ซิน และได้ ตงศาลเอาไว้
ั้
เพื่อกราบสักการะ นาทุกท่านสูจ่ ิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด
(TsimShaTsui Promenade) ย่านการค้ าที่สาคัญของฮ่องกง ประกอบไปด้ วยตึกรามสูงชัน ให้ ทกุ ท่านได้ เดินเล่นรับลมเย็นๆ
ริ มอ่าววิคตอเรี ย ถ่ายรูป ชมแสงสีของวัฒนธรรมและความเจริ ญรุ่งเรื องเพราะอ่าววิคตอเรี ยเป็ นจุดเริ่ มต้ นของฮ่องกง น ้าลึกที่
คัน่ ระหว่างเกาะฮ่องกงกับแหลมเกาลูนคือแหล่งจับปลาของหมูบ่ ้ านชาวประมง ซึง่ ได้ เติบโตกลายเป็ นศูนย์กลางการค้ าระหว่าง
ประเทศในเวลาต่อมา ปั จจุบนั อ่าวนี ้ยังคงเป็ นศูนย์กลางการดาเนินชีวิตของเมือง และยังเป็ นหนึง่ ในภูมิทศั น์เมืองที่ง ดงามเป็ น
เลิศที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก นาทุกท่านไปชมโชว์ยงิ แสงเลเซอร์ ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้ กนั ตามจังหวะเสียงเพลง
Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่ มต้ นในเวลา 20.00 น. ทุกค่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึง่ เป็ นการ
แสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื ้นที่อาคารตึกระฟ้ าสาคัญต่างๆ ที่ตงอยู
ั ้ ส่ องฟากฝั่ งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้ าของตึก
เหล่านี ้ประดับไปด้ วยแสงไฟ ซึง่ เพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีตา่ งๆ แสดงให้ เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของ
ฮ่องกง ***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** สมควรแก่เวลานาท่านเข้ าที่พกั
พักที่ MK HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่ า 3* ห้ องพักขนาดเล็กประมาณ 10 ตรม. ไม่ มีเตียงเสริม
สวนสนุกฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ -ฮ่ องกง-กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารติ่มซา ณ ภัตตาคาร
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นาท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ ซึง่ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี ้จะประกอบด้ วยพื ้นที่ 5 ส่วน ได้ แก่ เมนสตรี ท-ยูเอสเอ,
แอดเวนเจอร์ แลนด์, แฟนตาซีแลนด์, ทูมอร์ โรว์แลนด์และกริ ซลีย์กลั ช์-ทอย สตอรี่ แลนด์ โซนใหม่ลา่ สุด ซึง่ แต่ละแห่งต่างมี
จุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาทีถ่ นนเมนสตรี ท พร้ อมด้ วยทาวน์สแควร์ ร้ านค้ าน่ารักๆ
และหอสังเกตการณ์วิคตอเรี ย จากนันไปสู
้ บฉีดอะดรี นาลีนในแอดเวนเจอร์ แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรื อท่องป่ าทีเ่ ต็มไปด้ วย
สิงสาราสัตว์ตลอดเส้ นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้ น เข้ าสูอ่ าณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซงึ่ คุณจะได้ พบกับปราสาทซินเดอเรลลา
และวงดนตรี ประสานเสียงมิคกี ้เมาส์ พร้ อมด้ วยเอฟเฟคต์เคลือ่ นไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ตา่ ง
ดาวและข้ ามเวลาไปยังทูมอร์ โรว์แลนด์ดินแดนแห่งอนาคต และสิง่ ที่พลาดไม่ได้ คือ รถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่า
อย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี ้ และจับมือกับเจ้ าเป็ ดชื่อก้ องโลก และโซนใหม่ลา่ สุด ไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL
WORLD ล่องเรื อชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึง่ แบ่งเป็ นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลือ่ นไหวไปตาม
เสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้ วยเสียงเครื่ องดนตรี ที่เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ อย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตา
สวมชุดประจาชาติของไทย พร้ อมกับพบโซนใหม่ลา่ สุด IRON MAN Experience หนึง่ ในซุปเปอร์ ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ คนหนึง่ ของ
โลก คุณจะได้ บินไปกับไอร่อนแมนเหนือฟากฟ้ าของฮ่องกง เพียงแค่หยิบแว่นตา Stark Vision ขึ ้นสวมใส่แล้ วเตรี ยมตัวสาหรับ
การเข้ าสูย่ คุ ใหม่อย่างเต็มตัว การบินแต่ละครัง้ ของ Expo Edition Iron Wing จะใช้ พลังงานจากเตาปฏิกรณ์อาร์ คของตนเอง
และมีเทคโนโลยีลา่ สุดจากสตาร์ ค อินดัสตรี ้ รวมถึงชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปั ญญาประดิษฐ์ และกระจกที่
ซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อคุณพร้ อมสาหรับการบินขึ ้นคุณจะได้ ทอ่ งฟากฟ้ าทีต่ ื่นเต้ นเร้ าใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม่
ล่าสุดและสูงที่สดุ บนขอบฟ้ าของฮ่องกง นัน่ คือ Hong Kong Stark Tower ห้ องแสดงนิทรรศการที่สดุ ตื่นตาตื่นใจ และ Stark
Expo จะแบ่งห้ องแสดงนิทรรศการออกเป็ นหลายห้ อง ใน Hall of Protection คุณสามารถชมชุด Iron Man MARK III ซึง่ เป็ น
สัญลักษณ์ของไอร่อนแมนได้ อย่างใกล้ ชิดและความล ้าหน้ าชันน
้ าต่างๆ ในพลังของการป้องกัน จากนันเข้
้ ามาสัมผัสเบื ้องลึกถึง
วิธีที่เตาปฏิกรณ์อาร์ คสร้ างพลังงานที่สะอาดเพียงพอ และยัง่ ยืนเพื่อส่งกระแสไฟฟ้ าไปทัว่ ทังเมื
้ องใน Hall of Energy ตามด้ วย
Hall of Mobility ซึง่ คุณจะเห็นผลงานชิ ้นเอกด้ านเทคโนโลยีลา่ สุด จากสตาร์ ค อินดัสตรี ้ และเชิญท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่น
ในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ ตามอัธยาศัย
***อิสระอาหารตามอัธยาศัยเพื่อให้ ทุกท่ านได้ มเี วลาอย่ างเต็มที่***
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน (กรุ ณาตรงต่ อเวลานัดหมาย)
ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX617 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ **ไฟล์ ขากลับบางวัน CX709 2225-0015 / CX703 1955-2145**
ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ

อัตราค่ าบริการ***19-21, 26-28 ส.ค. / 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 ก.ย. 60
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
16,999.- บาท
ราคาเด็กมีเตียง อายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
16,499.- บาท
ราคาเด็กไม่ มีเตียง อายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
15,999.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
3,500.- บาท
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อัตราค่ าบริการ***30 ก.ย.-2 ต.ค. / 14-16, 27-29, 28-30 ต.ค. 60
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กมีเตียง อายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่ มีเตียง อายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม

17,499.- บาท
16,999.- บาท
16,999.- บาท
3,500.- บาท

อัตราค่ าบริการ***21-23 ต.ค. 60***(ไฟล์ ขาไป CX700 0825-1210)***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
20,999.- บาท
ราคาเด็กมีเตียง อายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
20,499.- บาท
ราคาเด็กไม่ มีเตียง อายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
19,999.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
5,000.- บาท
อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษี น ้ามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุ
ไว้ ในรายการ / ค่ าที่พักตามที่ระบุไว้ ในรายการหรือเทียบเท่ า (กรณีพกั 3 ท่ านไม่ มีเตียงเสริม) / ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่
เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเทีย่ วต่างๆ ตามรายการที่ได้ ระบุไว้ / ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั
เงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริ การตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน***/ ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียม
สาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น ้าหนักเกิน 20 กก. /
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ิได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้ ง
ล่วงหน้ าตังแต่
้ ทาการจองกรณีต้องการใบกากับภาษี / ค่าภาษี เชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมสาเนาหน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนที่เหลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิเศษสาหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่ าน ออกเดินทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุ ณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่ างๆ ก่ อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซือ้ ตั๋วรถไฟ, ซือ้ ตั๋วรถโดยสาร และ
จองห้ องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้ า
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มวี นั กาหนดอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
- ต้ องมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
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เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
หรื อเก็บค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ ้นจริ ง
/ เก็บค่าใช้ จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้ วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริ การทังหมด
้
100 %

หมายเหตุ
1.
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ ้น ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี น ้ามันขึ ้นในอนาคต ทางบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี น ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้ รวมภาษี น ้ามันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ ้น
3.
เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
บริ ษัทฯมีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงหรื อสับเปลีย่ นรายการได้ ตามความเหมาะสมบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเลือ่ นการ
เดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
5.
การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะ
เหมาจ่าย
6.
เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
7.
การท่องเที่ยวประเทศจีนนันจะต้
้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้ านหยก ร้ าน
บัวหิมะ ร้ านผ้ าไหม ร้ านขนม ร้ านจิวเวอร์ รี่ เป็ นต้ น หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว

6

