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กรุ งเทพ – ฮ่ องกง-ช้ อปปิ  ง

คณะพร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 แถว M สายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์ เวย์( CX )เพือทําการเช็คอินตัว2
เหิรฟ้าสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์ เวย์ เทียวบินที CX700 บริการอาหารและเครื องดืมบนเครื อง
ถึงท่าอากาศยานใหม่ เช็กลัปก๊ อกลงทุนด้ วยเงินจํานวนมหาศาลร่วมแสนล้ านด้ วยการถมทะเลเป็ นเกาะขนาดมหึมา
เพือสร้ างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร จากนันนํ
G าท่านเดินทางสูโ่ รงแรมทีพกั
และอิสระให้ ท่านพักผ่อนตามอัธาศัย หรื อท่านช้ อปปิ งG สินค้ าแบรนเนมบนถนนนาธาน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารÆ เมือได้ เวลานัดหมายนําท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์
เริ มต้ นในเวลา 20.00 น. ทุกคําคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาทีได้ รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการ
แสดงแสงและเสียงถาวรที ยิงใหญ่ทีสดุ ของโลกครอบคลุมพื Gนทีอาคารตึกระฟ้าสําคัญต่างๆทีตงอยู
ั G ส่ องฟากฝั งของอ่าว
วิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี G จะประดับประดาด้ วยแสงไฟ ซึง เพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสี
ต่าง ๆ แสดงให้ เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง คืนนี Gพักที Eaton Hotel หรื อเทียบเท่า (  ดาว)

วันสอง ฮ่ องกง-พระใหญ่ นองปิ ง(นังรถบัส)-ช้ อปปิ  งซิตเี  กตเอ้ า
เลต

เช้ า

อาหารเช้ าสไตล์ ชาวฮ่ องกง แบบติมซํา ณ ภัตตาคาร Æ บริการท่านด้ วยโจ๊ กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อน
นุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้ นตําหรับกวางตุ้งแท้ จากนันนํ
G าท่านเดินทางสูจ่ ากนันนํ
G าท่านเดินทางสู่ พระใหญ่ นองปิ ง
(เดินทางโดยรถบัสท้ องถิน) ซึง ตั Gงอยู่ฝังเกาะลันเตา Ngong Ping เมือไปถึงปลายทางลองแวะเยือนสถาปั ตยกรรมจีน
โบราณของหมู่บ้านนองปิ งบนพื Gนที 1.5 เฮคตาร์ สิง ทีน่าสนใจหลายอย่างของหมู่บ้านนี Gทังร้G านค้ าและร้ านอาหารจะทําให้
คุณเพลิดเพลินอยู่ได้ หลายชัว โมง(ไม่รวมค่าบัตรผ่านประตูเข้ าชมสถานทีต่าง ๆ ) ท่านสามารถมองเห็นพระพุทธรูป
Giant Buddha & Po Lin Monastery ทีระดับความสูง 22 เมตร ประทับกลางแจ้ ง องค์ใหญ่ทีสดุ ในโลกจากเกือบทุกๆ
ส่วนของเกาะ

จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด้านล่าง ไต่ขึ นบันได 268 ขัน สูฐ่ านทีองค์ พระนัง ประทับอยู่ เหนือระดับนํ าทะเล 371
เมตรชมทิวทัศอันงดงาม โดยรอบทีจะทําให้ คณ
ุ ตืนตะลึง จากนันอิ
 สระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง สินค้ าแบรนเนมอันแสนถูกทีซิตี 
เกทเอ้ าเลต

( อาหารกลางวันและอาหารเย็นอิ สระให้ท่านหาทานเองตามอัธยาศัย เพือ ให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ$ งอย่างจุ
ใจ)
จนได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสูโ่ รงแรมทีพกั คืนนี พักที Eaton Hotel หรื อเทียบเท่า ( 9 ดาว)

วันทีสาม ฮ่ องกง –ซิตที  วั ร์ (เจ้ าแม่ กวนอิม-วิคตอเรียพีค–
รี พลั ส์ เบย์ –โรงงานจิวเวอร์ ร ี -วัดแชกงหมิว-วัดหวัง
ต้ าเซียนวัดหมืนองค์ -กรุ งเทพฯ

เช้ า

อาหารเช้ าสไตล์ ชาวฮ่ องกง แบบติมซํา ณ ภัตตาคาร Æ บริการท่านด้ วยโจ๊ กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อน
นุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้ นตําหรับกวางตุ้งแท้ หลังอาหารนําท่านเดินทางสูฮ่ อ่ งกง ลอดอุโมงค์ใต้ ทะเล ชมทิวทัศน์รอบ
เกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้ าต่างๆ อันทันสมัย นําท่านสู่วิคตอเรี ยพีค เพือขึ นชมวิวบนเขา วิคตอเรี ยพีค ชม
ความงามของอ่าวฮ่องกงทีสวยงามเลืองลือไปทัว โลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชืนชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะ

เทียง

ฮ่องกงสักครู่ แล้ วนําท่านสู่ รี พัลส์ เบย์ Repulse Bay ซึง ชืออ่าวนี ได้ มาจากชือเรื อรบของอังกฤษทีมาจอดเพือ
รักษาการณ์อา่ วอ่าวด้ านนี เป็ นอ่าวนํ าตื นซึง ได้ รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีมาเทียวพักผ่อนในบรรยากาศแบบ
ปิ คนิคชายทะเล แต่ทีน่าสนใจคือด้ านหนึง ของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจ้ าต่างๆ ก่อสร้ างประดิษฐานไว้ มากมาย
ตามความเชือถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพือความสุข, เจ้ าสมุทร เทพเจ้ าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้ าแห่ง
ความมัง คัง เหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั งกามเทพ ทีมีวิธีการเสียงทายด้ วยด้ ายแดง
และอธิษฐานด้ วยการลูบคลําหินก้ อนกลมอย่างตังใจ
 อิสระท่านสักการะสิง ศักดิ9สิทธิ9ตามอัธยาศัย ณ ทีแห่งนี คืออีก
ด้ านของเสน่ห์ทีค้นพบได้ ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง แล้ วแล้ วนําชมโรงงานโรงงาน ฮ่ องกงจิวเวอร์ ร ี ซึง เป็ นโรงงานที
มีชือเสียงในเรื องการออกแบบเครื องประดับและกังหันนําโชค ซึง เชือกันว่าหากใครมีกงั หันนี จะพัดพาสิง ไม่ดีออกจากตัว
และจะพัดพาสิง ดีๆๆเข้ ามาในชีวิต อีกทังช่
 วยในเรื องของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้ าให้ เจริญรุ่งเรื องในท่านทีทําธุรกิจ
หากเป็ นข้ าราชการจะได้ เลือนยศเลือนตําแหน่งหากเป็ นลูกน้ องพนักงานบริ ษัทจะเป็ นทีรักของเจ้ านาย แล้ วนําท่าน
เดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรี ยกวัดนี ว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้ อยปี ทีไม่มีวนั เสือม
คลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสังเกตได้ ทกุ ครัง เมือมีโอกาสไปเยียมเยีน ไม่ว่าจะเป็ นมวลชน
จํานวนมากทีมาสักการะ หรื อแม้ กระทัง ควันธูปคละคลุ้งไปทัว บริเวณ ท่านเทพเจ้ าหวังต้ าเซียน เดิมท่านชือ "หว่อง
ช้ อเผ่ง" เป็ นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึง ทีมีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญ?ูตอ่ พ่อแม่สงู มาก และช่วยพ่อแม่
ตังแต่
 เล็ก ทํางานดูแลเลี ยงแพะ อยู่มาวันหนึงท่านได้ พบกับนักพรต และนักพรตได้ ชวนไปศึกษารํ าเรี ยนวิชาบนภูเขาไกล
ท่านหว่องช้ อเผ่งก้ อตัดสินใจตามนักพรตท่านนั นไปศึกษารํ าเรี ยนวิชา ท่านขยันหมัน เพียรเรี ยนจนบรรลุ จนท่านสามารถ
เสกก้ อนหินให้ กลายเป็ นแพะได้ เมือท่านได้ รําเรี ยนวิชาจนถ่องแท้ แล้ ว ก้ อได้ ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้ วิชาความรู้
ด้ านสมุนไพร เพือบําเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนทีเจ็บไข้ ตลอดจนผู้ทีเดือดร้ อนไปทัว ทุกสารทิศ เมือเกิด
โรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้ าเซียนได้ ใช้ วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้ แก่ชาวบ้ านเพือต่อสู้กบั โรคร้ าย
ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้ มีลกู ศิษย์มากมายทีเคารพท่านและรํ าเรี ยนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ ทา่ น
เป็ นเทพหว่องไท่ซิน และได้ ตั งศาลเอาไว้ เพือกราบสักการะ เมือครัง ชาวจีนอพยพมายังเกาะฮ่องกง ได้ อญ
ั เชิญกระถาง
ธูปของท่านมาด้ วย และได้ วาดรูปของท่านโดยหมึกและพูก่ นั จีนโบราณ เพือแสดงถึงตัวท่าน ทังหมดได้

ตงสถิ
ั  ตย์ไว้ ทีวดั
หวังต้ าเซียน เกาะเกาลูน ประเทศฮ่องกงจวบจนปั จจุบนั ต่อมาเกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงได้ มาไหว้
ขอพรจากเทพเจ้ าหวังต้ าเซียนและขอยาทีทางวัดจัดไว้ ไปต้ มกินจนหายจากโรคระบาดครัง นันมาได้

จึงทําให้ ชาวฮ่องกงมี
ความศรัทธาต่อเทพเจ้ าหวังต้ าเซียนเป็ นอย่างมาก อีกสิงหนึงทีผ้ คู นศรัทธาและนิยมทําเมือมาถึงวัดหวังต้ าเซียนได้ แก่
การเสียงเซียมซีในวิหารเทพเจ้ าหวังต้ าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชือถือศรัทธาว่า
เซียมซีวดั หวังต้ าเซียนมีความแม่นยําเป็ นอย่างยิง จากนันนํ
 าท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิว(กังหันนําโชค) ซึง เป็ นวัดที
คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็ นอย่างมากและเป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึง ของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปี ชาวฮ่องกงจะแย่งกัน
เข้ าไปปั กธูปในพระอุโบสถเป็ นคนแรกๆและหมุนกังหันทีสามารถเปลียนดวงชะตาของตนเองให้ ดีขึ น ถ้ าได้ ทําแล้ วในปี
นันดวงชะตาของคนๆนั

นจะดี
 ตลอดปี ซงึ เป็ นความเชือของคนฮ่องกง ฉะนั นคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้ และมาหมุน
กังหันก่อนทีจะไปทําธุรกิจหรื อริเริ มธุรกิจอย่างอืนโดยเฉพาะเหล่าข้ าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้ และหมุน
กังหันเพือให้ ธุรกิจน่าทีการงานราบรื นเป็ นทีรักของเจ้ านายและพวกพ้ อง ทังยั
 งปั ดเป่ าหมุนสิงไม่ดีออกไปจากชีวิตให้ มีแต่
สิงดีๆเข้ ามาในชีวิตของเราตลอดทั งปี
รั บประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคารÆ ยิง แล้ วนําท่านเดินทางสูว่ ดั หมืนพุทธ วัดหมืนพุทธสร้ างขึ นโดย
พุทธศาสนิกชนหนึง คน เป็ นสถานทีรวบรวมองค์พระพุทธรูปมากกว่า 13,000 องค์ วัดแห่งนี ตั งอยู่ในชาทิน ทางตอน
เหนือของจิมซาโจ่ย ท่านจะได้ พบกับผลงานทีสร้ างขึ นจากความรักและศรัทธาของชาวพุทธหนึง คนในสมัยทศวรรษปี
1950
ชาวพุทธทีวา่ นันคื
 อ Yuet Kai เมือครัง ทีเขายังไม่ได้ บวชเป็ นพระ เขาถือมัน กับศรัทธาของตนเป็ นอย่างมาก โดยมีความ
มุง่ มัน ว่าจะนําองค์พระพุทธรูป 13,000 องค์มารวมกันทีวดั หมืนพุทธนี ให้ ได้ สถานทีนี ไม่ไช่วดั ทีมีพระสงฆ์จําวัดอยู่ แต่
เรี ยกได้ วา่ เป็ นวัดทีเต็มไปด้ วยองค์พระพุทธรูปแล้ วเปี ยมด้ วยจิตวิญญาณแห่งพระพุทธศาสนามากกว่า คอลเล็กชัน ของ

องค์พระพุทธรูปทีวา่ มีตงแต่
ั  แบบดั งเดิมไปจนถึงองค์พระทีเป็ นทีสดุ ของทีสดุ มีทั งพระพุทธรูปขนาดจิ$วเท่านิ วโป้งหรื อ
แม้ แต่องค์พระพุทธรูปทีประทับอยู่บนสิงโตสีฟ้าขนาดใหญ่ นอกจากนี  ยังมีรูปปั น สีสนั สดใส โดดเด่นด้ วยทรงผมและแต่ง
กายด้ วยเสื อผ้ าสีสดไม่แพ้ กนั และยังมีรูปปั น ทีสีทองสดในอิริยาบทคู่กบั ดอกบัวดูสงบนิง และมีรูปปั น ทีแต่งองค์ด้วยชุด
สําหรับออกรบด้ วย เป็ นเพียงชิ นเดียวในโลกก็วา่ ได้ ภายในอุโบสถหลัก คุณจะได้ พบกับร่างของ Yuet Kai ทีเก็บรักษาไว้
เป็ นอย่างดี ระลึกถึงศรัทธาและความมุ่งมัน อันแรงกล้ าในตัวชายคนหนึง ทีสามารถสรรสร้ างและเก็บรวบรวมผลงานอัน
น่าทึง ไว้ ในพื นทีขนาด 20 เอเคอร์ (8 เฮกตาร์ ) เดินขึ นบันไดทีประดับด้ วยองค์พระพุทธรูปตลอดสองราวด้ านข้ างเพือขึ น
ไปพบกับศาลา 4 หลัง วัด 5 วัด ระเบียงภายนอกอาคาร และเจดีย์สงู ทีเก็บพระพุทธรูปสําคัญๆ ลองดูธนบัตร 100 HKD
ในกระเป๋ าเงินของคุณ ใบทีพิมพ์โดยธนาคาร HSBC และพิมพ์ตงแต่
ั  ปี 1985 - 2002 ด้ านหลังของธนบัตรก็คือภาพของ
เจดีย์นี ทีตั งอยู่ท่ามกลางภูเขาทีเต็มไปด้ วยป่ านัน เอง ถ้ าอยากจะออกกําลังกายมากกว่านี  ต้ องปี นขึ นไปยังเจดีย์เก้ าชัน
เพือไปชมวิวสภาพแวดล้ อมโดยรอบ นอกจากนี ยังจะได้ เห็นธรรมชาติของชาทินและเขตนิว เทอร์ ริทอร์ รีส์ด้วย จนได้
เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบินฮ่องกง
19.50 น.
เหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิคแอร์ เวย์ เทียวบินที CX703 กลับสูก่ รุงเทพฯ บริ การอาหารบนเครื อง
21.45 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมกับความประทับใจมิร้ ูลืม
********************************************************************************************************************************************
****

รายการท่ องเทียวนีอ าจเปลียนแปลงหรื อสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทัง นีถ ือเป็ นเอกสิทธิ$ของผู้จัด

อัตราค่ าบริการ

โดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่ านเป็ นสําคัญ

กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

- พ.ค. (วันฉัตรมงคล)
CX700:0825-12-15/CX703:1950-2145
6-8 พ.ค. CX700:0825-1215/CX703:1705-1900
12-14 พ.ค. (วันพืชมงคล)
CX700:0825-12-15/CX709:2225-0015
$%-$$ พ.ค. (วันพืชมงคล
CX616:0645-1025/CX617:2130-2325
27-29 พ.ค.
CX700:0825-12-15/CX709:2225-0015

21,900

ค่ าบริการรวม

เด็กอายุ V-WW ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
มีเตียง

เด็กอายุ V-WW ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียง

เด็กอายุ V-WW ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่านไม่มีเตียง

พักเดียว

19,900

5,500

19,900

19,900

18,900

17,900

5,500

19,900

19,900

18,900

17,900

5,500

19,900

19,900

18,900

17,900

5,500

19,900

19,900

18,900

17,900

5,500

9 ค่าตัว( เครื* องบิน ไป-กลับ ชันทั
1 ศนาจร
9 ค่ารถรับส่งตามรายการ
9 ค่าอาหาร ตามรายการ

21,900

20,900

9 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ยกเว้ นคนต่างด้ าว
9 ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,0000 บาท ตามเงือนไขกรมธรรม์ และผู้ทีเดินทางอายุตํากว่า )* ปี หรื อ อายุ
+*--* ปี ความคุ้มครอง *. % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย และผู้เดินทางอายุเกิน -* ปี ไม่ค้ มุ ครอง
9 ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1ใบ นํ 4าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
9 ค่าห้ องพัก สอง-สาม ท่านต่อหนึงห้ อง ในโรงแรมทีระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
9 ค่าภาษี สนามบินไทยและฮ่องกง และค่าสิ 4นเปลืองเชื 4อเพลิง คํานวณ ณ วันที 1 มี.ค. ?*@.

ค่ าบริการนีไม่ รวม
8
8
8
8
8

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 ปไกด์ทอ้ งถิ นและคนขับรถ คนละ  เหรี ยญฮ่ องกง/ ทริป *** เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ทีเดินทางจากเมืองไทย คนละ 150 บาท/ทริ ป ***เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน

หมายเหตุ

¾ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิIทีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใด ๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงานการก่อการจลาจล ความ ล่าช้ าของเทียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกหรื อเข้ าประเทศ เป็ นต้ น
¾ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการปรับเปลียนรายการท่องเทียวตามความเหมาะสม ทังนี
4 4ขึ 4นอยู่กบั สภาวะของสาย
การบิน โรงแรม และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
¾ บริ ษัทฯ มีสทิ ธิIทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี 4 เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
¾ บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอืนๆ ทีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯ หรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึ 4นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย
การถูกทําร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
¾ หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสิ 4นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิIและจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริ การทีท่านได้ ชําระไว้ แล้ ว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
4 4น
¾ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย
หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ
¾ รายการนี 4เป็ นเพียงข้ อเสนอทีต้ องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง4 หนึง หลังจากได้ สํารองทีนังบนเครื อง
และโรงแรมทีพักในต่างประเทศเป็ นทีเรี ยบร้ อย อย่างไรก็ตามรายการนี 4อาจเปลียนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
¾ ราคานี 4คิดตามราคาตัวM เครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวM เครื องบินปรับสูงขึ 4น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิIทีจะปรับราคา
ตัวM เครื องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
¾ กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานทีเกียวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลียนแปลง การ
บริ การจากสายการบิน บริ ษัทขนส่ง หรื อ หน่วยงานทีให้ บริ การ บริ ษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะ
จัดบริ การทัวร์ อืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สําหรับค่าบริ การนันๆ
4

¾ หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความ
ผิดพลาดของทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทังสิ
* *น
¾ กรุณาตรงต่อเวลาทุกครัง* ทีมีการนัดหมาย
¾ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ.ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน หาผู้ร่วมเดินทาง
¾ **** ออกเดินทางขันตํ
* า 10 ท่าน (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ ) 15 ท่านขึ *นไป (มีหวั หน้ าทัวร์ )
¾ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ.ในการเลือนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
¾ การท่องเทียวประเทศจีนนันจะต้
* องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพือเป็ นการส่งเสริ มการท่องเทียว
ดังกล่าว คือร้ านหยก ร้ านบัวหิมะ ร้ านผ้ าไหม ร้ านขนม ร้ านจิวเวอร์ ร ี แต่ไม่ได้ มีการบังคับซื *อ หากท่านใด
ไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิม ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดังกล่าว
แล้ ว
¾ เนืองจากตัว= เครื องบินทีซื *อมาเป็ นตัว= กรุ๊ป ดังนันที
* นงั ทางสายการบินจะจัดเป็ นโซนกรุ๊ ปมาให้ ทางบริ ษัทฯม่
สามารถทีจะร้ องขอได้ วา่ จะขอทีนงั โซนไหน และในบางครัง* ทีนงั บนเครื องอาจจะไม่ได้ นงั ติดกันหมดกับคนใน
ครอบครัว แต่อย่างไรเสียทางเจ้ าทีและหัวหน้ าทัวร์ จะพยายามอย่างเต็มทีเผือทีจะได้ นงั ด้ วยกันกับคนใน
ครอบครัว ทังนี
* *จึงเรี ยนมาเพือทราบโดยทัว กัน และโปรดเข้ าใจ
เงือนไขการจอง
1. วางเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท ทันทีโดยโอนเข้ าบัญชี แล้ วแฟกซ์หรื อ mail สลิปโอนเงินมาทีบริ ษัทฯ พร้ อม
แฟกซ์หน้ าพาสปอร์ ตมาด้ วย
2. ค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง GH วัน
เงือนไขการยกเลิกG. ยกเลิกการเดินทางขอสงวนสิทธิ.ในการคืนเงินมัดจําทุกกรณี
*** โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้ งานถึง J เดือนหรื อไม่ หากมีการผิดพลาดทางบริ ษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ***
***เมือท่ านได้ ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง หมด ไม่ ว่าจะเป็ นการชําระผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่ าท่ านรั บทราบและยอมรั บในเงือนไขต่ างๆ***

