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กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-พีค-เลดี้สม์ าร์เก็ต
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ Mสายการบิ น
คาเธย์ แปซิ ฟิคเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทาง โดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิคเที่ยวบิ น CX654 (บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครื่อง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนำท่ำนนังรถโค้
่
ชปรับอำกำศข้ำม
ั่
สะพำนชิงหม่ำสู่ฝงเกำลู
น ฮ่องกงตัง้ อยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนโดย
ั ่ นตกห่ำงไปรำว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็น
อยู่ตดิ กับมณฑลกว่ำงตง (กวำงตุง้ ) โดยมำเก๊ำอยู่ทำงฝงตะวั
เพียงหมู่บำ้ นประมงเล็กๆ แห่งหนึ่งในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิน้ หลังจำกจีนพ่ำยแพ้ในสงครำมฝิ่น
เกำะฮ่องกง และเกำลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตำมลำดับ ต่อมำภำยหลังในปี
1898 อังกฤษได้ทำสัญญำเช่ำซื้อพืน้ ทีท่ ำงตอนใต้ของลำน้ ำเซินเจิน้ ซึ่งปจั จุบนั เรียกว่ำ ‘เขตดินแดนใหม่’
รวมทัง้ เกำะรอบข้ำง ซึ่งมีอำณำบริเวณกว้ำงใหญ่กว่ำเมือ่ ครัง้ อังกฤษเข้ำยึดครองในสมัยสงครำมฝิ่นเกือบ
สิบเท่ำ นำท่ำนสู่แหล่งช้อปปิ้ งยอดนิ ยมเลดี้สม์ าร์เก็ต ประกอบด้วยร้ำนรวงขนำดเล็กกว่ำ 100 ร้ำนทอด
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ยำว 1 กิโลเมตร ตัง้ อยู่บนถนนตุงชอยชือ่ ของตลำดแห่งนี้มที ม่ี ำจำกกำรเป็นแหล่งขำยสินค้ำประเภทเสือ้ ผ้ำ
และเครื่องประดับรำคำถูกสำหรับสตรีทุกวัยเสือ้ ผ้ำ เครือ่ งประดับ รองเท้ำ และของทีร่ ะลึกในรำคำย่อมเยำ
ให้โอกำสคุณได้ฝึกฝนทักษะกำรต่อรำคำอย่ำงเพลิดเพลิน แต่ในปจั จุบนั มีสนิ ค้ำอีกหลำกหลำย เช่น
นำฬิกำ เครือ่ งสำอำง กระเป๋ำ เครื่องตกแต่งบ้ำน ซีดแี ละของกระจุกกระจิกให้เลือกซื้อ และเพลิดเพลินกับ
กำรชมตลำดได้โดยไม่จำเป็นต้องตัง้ ใจไปซือ้ สินค้ำใดๆ สักชิน้
***อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** นำท่ำนเข้ำสู่ทพ่ี กั
พักที่ SAV HOTEL / MK HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่า 3* ห้องพักขนาดเล็ก 10 ตรม. ไม่มี
เตียงเสริ ม
ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิ ม-วัดแชกงหมิ ว-หวังต้าเซียน-จิ มซาจุ่ย-Symphony of Lights
รับประทานอาหารติ่ มซา ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนสู่หำดทรำย REPULSE BAY หำดทรำยรูปจันทร์เสีย้ วแห่งนี้สวยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉำก
ั้
ในกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ไปหลำยเรื่องมีรูปปนของเจ้
ำแม่กวนอิม และเจ้ำแม่ทนิ โห่วซึง่ ทำหน้ำทีป่ กป้อง
คุม้ ครองชำวประมงโดดเด่นอยู่ท่ำมกลำงสวนสวยทีท่ อดยำวลงสู่ชำยหำด
นมัสกำรขอพรจำกเจ้าแม่
กวนอิ ม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ำมสะพำนต่ออำยุซ่งึ เชือ่ กันว่ำข้ำมหนึ่งครัง้ จะมี
อำยุเพิม่ ขึน้ 3 ปี นำท่ำนเยีย่ มชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ ทีข่ น้ึ ชือ่ ของฮ่องกงพบกับงำนดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รำงวัล
อันดับเยีย่ ม แวะชมสินค้ำโอท๊อปของจีน ร้านหยก ซึ่งชำวจีนถือเป็นเครือ่ งรำง และเครื่องประดับติดตัว
นำท่ำนเดินทำงสู่วดั แชกงหมิ ง หรือวัดกังหันนาโชค ตัง้ อยู่ทต่ี ำบลซ่ำถิน่ ซึ่งถือเป็นชำนเมืองของฮ่องกง
เป็นวัดเก่ำแก่ของฮ่องกง สร้ำงขึน้ เมือ่ 400 กว่ำปีผำ่ นมำแล้วในสมัยรำชวงศ์ชงิ ขึน้ ชือ่ ลือชำในเรื่องควำม
ั ้ ำพ่อแช้ ก๊ง และดำบไร้พ่ำยเป็นสิง่ ศักดิ ์สิทธ์
ศักดิสิ์ ทธิในด้
์ ำนของโชคลำภทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรูปปนเจ้
ประจำวัดตำนำนเล่ำว่ำในช่วงปลำยของรำชวงศ์ชงิ
แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีกำรก่อจลำจลแข็งเมืองขึน้ ทัว่
ประเทศ และเหตุกำรณ์น้ไี ด้ก่อเกิดบุรุษชำตินกั รบทีช่ อ่ื ว่ำขุนพล แช้ ก๊ง ทีไ่ ด้ยกทัพไปปรำบปรำมควำม
วุน่ วำยทีเ่ กิดขึน้ แทบทุกสำรทิศ และท่ำนเองก็ได้ชอ่ื ว่ำเป็นนักรบทีไ่ ด้ชอ่ื ว่ำไม่เคยแพ้ใคร เพรำะไม่วำ่ จะยก
ทัพไปปรำบกบฏทีไ่ หนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ และดำบคู่กำยของท่ำนก็ได้ชอ่ื ว่ำเป็นดำบไร้พ่ำยเช่นกันดำบ
ไร้พ่ำยของท่ำน
คนจีนถือว่ำมีควำมเป็นมงคลในด้ำนของศำสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของกำรต่อสูเ้ ป็นอย่ำงสูง
ธนำคำรแบงค์ออฟไชน่ำของฮ่องกง ถึงกับจำลองดำบของท่ำนไปก่อสร้ำงตึกสำนักงำนใหญ่ของธนำคำรทีม่ ี
ชือ่ ว่ำตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกทีถ่ อื เป็นสัญลักษณ์ของเกำะฮ่องกงเลยทีเดียวและวัดแช้ ก๊ง ยังเป็นทีม่ ำของจี้
กังหันนำโชคทีม่ ชี อ่ื เสียงของวงกำรกำรท่องเทีย่ วฮ่องกง ทีไ่ ม่วำ่ ทัวร์ไหนทีม่ ำฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่ำ
เลือกซือ้ สินค้ำมงคลชิน้ นี้ เพื่อเสริมสร้ำงบำรมี และศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิน้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนสู่วดั หวังต้าเซียน (คนจีนกวำงตุง้ จะเรียกวัดนี้วำ่ หว่องไท่ซนิ ) เป็นวัดเก่ำแก่อำยุกว่ำร้อยปี ทีไ่ ม่มี
วันเสื่อมคลำยไปจำกควำมศรัทธำของประชำชนชำวฮ่องกง สังเกตได้จำกมวลชนจำนวนมำกทีม่ ำสักกำระ
หรือแม้กระทังควั
่ นธูปคละคลุง้ ไปทัวบริ
่ เวณท่ำนเทพเจ้ำหวังต้ำเซียนเดิมท่ำนชือ่ "หว่องช้อเผ่ง" เป็นมนุษ ย์
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เดินดินธรรมดำคนหนึ่ง ทีม่ จี ติ เมตตำต่อชำวโลก ท่ำนมีควำมกตัญญูต่อพ่อแม่สงู มำก และช่วยพ่อแม่ตงั ้ แต่
เล็ก ทำงำนดูแลเลีย้ งแพะ อยู่มำวันหนึ่งท่ำนได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษำร่ำเรียนวิชำบน
ภูเขำไกล ท่ำนหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตำมนักพรตท่ำนนัน้ ไปศึกษำร่ำเรียนวิชำ ท่ำนขยันหมันเพี
่ ยรเรียน
จนบรรลุ จนท่ำนสำมำรถเสกก้อนหินให้กลำยเป็นแพะได้ เมื่อท่ำนได้ร่ำเรียนวิชำจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลำ
อำจำรย์ของท่ำนกลับมำ ใช้วชิ ำควำมรูด้ ำ้ นสมุนไพร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ เดินทำงรักษำประชำชนจีนที่
เจ็บไข้ ตลอดจนผูท้ เ่ี ดือดร้อนไปทัวทุ
่ กสำรทิศ เมื่อเกิดโรคระบำดใหญ่ในประเทศจีน ท่ำนหวังต้ำเซียนได้ใช้
วิชำกำรแพทย์ จัดยำสมุนไพรให้แก่ชำวบ้ำนเพื่อต่อสูก้ บั โรคร้ำย ตลอดอำยุขยั ทองท่ำน ได้มลี กู ศิษย์
มำกมำยทีเ่ คำรพท่ำนและร่ำเรียนวิชำจำกท่ำน จวบจนประชำชนต่ำงยกย่องให้ท่ำนเป็นเทพหว่องไท่ซนิ
และได้ตงั ้ ศำลเอำไว้เพื่อกรำบสักกำระ
นาทุกท่านสูจ่ ิ มซาจุ่ยพรอมเมอนาด (TsimShaTsui Promenade) ย่านการค้าทีส่ าคัญของฮ่องกง
ประกอบไปด้วยตึกรามสูงชัน ให้ทุกท่านได้เดินเล่นรับลมเย็นๆ ริมอ่าววิคตอเรีย ถ่ายรูป ชมแสงสีของ
วัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองเพราะอ่าววิคตอเรียเป็นจุดเริม่ ต้นของฮ่องกง
น้ าลึกทีค่ นระหว่
ั่
างเกาะ
ฮ่องกงกับแหลมเกาลูนคือแหล่งจับปลาของหมู่บา้ นชาวประมง
ซึ่งได้เติบโตกลายเป็นศูนย์กลางการค้า
ระหว่างประเทศในเวลาต่อมา ปจั จุบนั อ่าวนี้ยงั คงเป็นศูนย์กลางการดาเนินชีวติ ของเมือง และยังเป็นหนึ่งใน
ภูมทิ ศั น์เมืองทีง่ ดงามเป็นเลิศทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก นาทุกท่านไปชมโชว์ยงิ แสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียง
สุดตระการตาตอบโต้กนั ตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริม่ ต้นในเวลา
20.00 น. ทุกค่าคืน การแสดงมัลติมเี ดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพืน้ ที่
ั่
อาคารตึกระฟ้าสาคัญต่างๆ ทีต่ งั ้ อยู่สองฟากฝงของอ่
าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไป
ด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์กจ็ ะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคัก
ของฮ่องกง ***อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** สมควรแก่เวลำนำท่ำนเข้ำทีพ่ กั
พักที่ SAV HOTEL / MK HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่า 3* ห้องพักขนาดเล็ก 10 ตรม. ไม่มี
เตียงเสริ ม
อิ สระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
***ไม่มีบริ การรถ และไม่รวมอาหารทุกมือ้ ***
ทัวร์เลือกซื้อเพิ่ ม : ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา รวมรถรับส่ง 2,000 บาท (8 ท่านขึน้ ไป)
ทัวร์เลือกซื้อเพิ่ ม : ฮ่องกงดิ สนี ยแ์ ลนด์รวมรถรับส่ง 3,000.- บาท
ฮ่องกงดิ สนี ยแ์ ลนด์อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพืน้ ที่ 4 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ, แอด
เวนเจอร์แลนด์, แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรว์แลนด์ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่อง
อเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชวี ติ ชีวาทีถ่ นนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารักๆ และหอ
สังเกตการณ์วคิ ตอเรีย จากนัน้ ไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องปา่ ที่
เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดทีต่ ่นื เต้น เข้าสูอ่ าณาจักรแห่งแฟนตาซี ทีซ่ ่งึ คุณจะ
ได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกีเ้ มาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหว
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ตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ดนิ แดนแห่ง
อนาคต และสิง่ ทีพ่ ลาดไม่ได้คอื รถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และ
จับมือกับเจ้าเป็ดชือ่ ก้องโลก และโซนใหม่ล่าสุด ไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่า
บรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลือ่ นไหวไปตามเสียงเพลง
IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีทเ่ี ป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะ
ทักทายตุก๊ ตาสวมชุดประจาชาติของไทย เชิญท่านสนุกสนานกับเครือ่ งเล่นในดิสนียแ์ ลนด์และโซนต่างๆ
ต่อตามอัธยาศัย
โปรแกรมแนะนา (สอบถามการเดิ นทางได้จากไกด์ท้องถิ่ นและหัวหน้ าทัวร์)
ย่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้ำแบรนด์เนมจำกทัวทุ
่ กมุมโลก ท่ำนจะได้เลือกซื้อ
สินค้ำประเภทต่ำงๆ อย่ำงเต็มอิม่ จุใจ ไม่วำ่ คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมำณเท่ำใดศูนย์กำรค้ำชัน้
เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ุณต้องกำรศูนย์กำรค้ำทีก่ ว้ำงขวำงเหล่ำนี้เป็นแหล่งรวมห้องเสือ้ ทีจ่ ำหน่ำยสินค้ำ
แบรนด์เนมของดีไซเนอร์นำนำชำติชอ่ื ดังจำกทัวทุ
่ กมุมโลก
อีกทังยั
้ งเป็นทีท่ ค่ี ุณสำมำรถจะอิม่ เอมกับ
อำหำรชัน้ เลิศ บรรยำกำศหรูเลือกอร่อยกับร้ำนอำหำรรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้ งที่โอเชี่ยน
เทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้ำ Brand Name ชันน
้ ำทีม่ ใี ห้เลือกชม และช้อปมำกกว่ำ 700 ร้ำน อำทิ ESPRIT,
EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝำกคุณหนูท่ี Toy’s Us
ย่านหว่านไช WAN CHAI เป็นถนนคนเดินของชำวฮ่องกง ขำยสินค้ำมำกมำยหลำยอย่ำง ซึ่งชำวฮ่องกง
นิยมมำเลือกซื้อ จ่ำยจ่ำยใช้สอยสินค้ำทีย่ ำ่ นนี้ จะมีทงั ้ ร้ำนค้ำทีอ่ ยู่ในตัวตึก และจะมีแผงลอยออกมำ
ั ่ น มีตงั ้ แต่เครือ่ งประดับเล็กๆ น้อยๆ
วำงขำยกันบนถนนเลยสินค้ำก็จะมีคล้ำยๆ กับตลำดกลำงคืนฝงเกำลู
เสือ้ ผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำ ของเล่นสำหรับเด็กๆ ของใช้ในชีวติ ประจำวัน และของตกแต่งบ้ำน แม้กระทัง่
สินค้ำพืน้ เมืองฮ่องกงก็สำมำรถหำซื้อได้ในถนนเส้นนี้
ย่านมงก๊ก ขึน้ ชือ่ ว่ำเป็นย่ำนทีม่ ตี ลำดบรรยำกำศจอแจทีน่ ่ำแวะไปจับจ่ำย ตลำดเลดีส้ ม์ ำร์เก็ตบนถนนตุง
ฉ่อยในเขตมงก๊กนับเป็นตลำดกลำงวันทีเ่ ป็นทีน่ ิยมมำกทีส่ ุดในเขตเกำลูน ตลำดแห่งนี้เหมำะสำหรับนักช้
อปทีต่ อ้ งกำรจะหำเสือ้ ผ้ำ เครือ่ งประดับและของกระจุกกระจิกสำหรับตกแต่งบ้ำนรำคำถูก นอกจำกนี้
ร้ำนค้ำและแผงลอยหลำยแห่งยังจำหน่ำยสินค้ำสำหรับผูช้ ำยและเด็กอีกด้วย ตลำดปลำทองในเขตมงก๊ก
เป็นแหล่งหำซือ้ ของประดับตูป้ ลำ ซึ่งเชือ่ กันว่ำสำมำรถนำโชคดีมำให้เจ้ำของหำกตัง้ ถูกตำแหน่งในบ้ำน
ตำมหลักฮวงจุย้ ใกล้ๆ กันเป็นแหล่งชุมนุมของคนเลีย้ งนกในฮ่องกง และแหล่งช้อปทีไ่ ม่ควรพลำดคือ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน ***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
ออกเดินทางโดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิคเที่ยวบิ นที่ CX617 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ไฟล์ขากลับบางวันเป็ น CX709 2200-2355 / CX703 1950-2145
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริ การ
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อัตราค่าบริการ***8-10, 15-17 ก.ย. 60
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม

10,999.10,999.10,999.3,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
ค่ำตั ๋วเครื่องบิน และภำษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศบริกำรตลอดกำรเดินทำง /
ค่ำอำหำร และเครื่องดืม่ ทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร / ค่าที่พกั ตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า (กรณี พกั 3 ท่านไม่มี
เตียงเสริ ม) / ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 30 กก. / ค่ำบัตรเข้ำชมสถำนทีท่ ่องเทีย่ วต่ำงๆ ตำมรำยกำรทีไ่ ด้
ระบุไว้ / ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในกำรเดินทำง 1,000,000 บำท (ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริกำรตลอด
กำรเดินทำง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และค่ำทิปคนขับรถ ***รวมตลอดกำรเดินทำงจ่ำยทิป 90 HKD/ท่ำน***/ ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย
และค่ำธรรมเนียมสำหรับผูถ้ อื พำสปอร์ตต่ำงชำติ / ค่ำอำหำร และเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร / ค่ำธรรมเนียม
กระเป๋ำเดินทำงทีน่ ้ ำหนักเกิน 20 กก. / ค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำซักรีด โทรศัพท์ ค่ำมินิบำร์ ฯลฯ /
ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ำ่ ย 3% และกรุณำแจ้งล่วงหน้ำตัง้ แต่ทำกำรจองกรณีตอ้ งกำรใบกำกับภำษี / ค่ำ
ภำษีเชือ้ เพลิงทีท่ ำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาเนาหน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้า
เอกสารที่ใช้ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทำงทีม่ วี นั กำหนดอำยุใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันทีจ่ ะออกเดินทำง
- ต้องมีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ
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เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-10 วัน

/ คืนค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมด หรือเก็บค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่ำใช้จ่ำย 5,000-10,000 บำท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่ำบริกำรทัง้ หมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสยั จนไม่อำจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หำย สูญเสียหรือได้รบั บำดเจ็บทีน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำ
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
2.
เนื่องจำกสภำวะน้ ำมันโลกทีม่ กี ำรปรับรำคำสูงขึน้ ทำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน้ ำมันขึน้ ในอนำคต
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่ำภำษีน้ ำมันเพิม่ ตำมควำมเป็นจริง เพรำะทำงบริษทั ยังไม่ได้รวมภำษีน้ำมันใหม่ทอ่ี ำจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้เี ป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ ์กำรใช้บริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูก
ปฏิเสธกำรเข้ำประเทศไม่วำ่ ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนกำร
เดินทำงในกรณีทม่ี ผี รู้ ่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่ำน
5.
กำรไม่รบั ประทำนอำหำรบำงมือ้ ไม่เทีย่ วตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้ เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมำจ่ำย
6.
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่วำ่ จะเป็นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำง
บริษทั ฯ ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ำงๆ
7.
กำรท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีกำรเข้ำชมสินค้ำของทำงรัฐบำล เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วดังกล่ำว
คือร้ำนหยก ร้ำนบัวหิมะ ร้ำนผ้ำไหม ร้ำนขนม ร้ำนจิวเวอร์ร่ี เป็นต้น หำกท่ำนใดไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำวจะต้องจ่ำยค่ำทัวร์
เพิม่ ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่ำวแล้ว
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