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โดยสายการบินCathay Pacific Airways(CX)
(พักโรงแรม 4 ดาว ย่านช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย )
พิเศษ! นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่
วัดซีซ้าน Unseen ฮ่องกงก่อนใคร
ไหว้พระต้อนรับปีใหม่ 5 วัดดัง
@ วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์
@ วัดเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหม่ วัดซีซ้าน
@ วัดแชกงหมิว
@ วัดโป๋หลิน (พระใหญ่นองปิง)
@ วัดหวังต้าเซียน
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วันแรก
08.00 น.
11.05 น.
15.00 น

กรุงเทพ - ฮ่องกง –ช้อปปิ้ง
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 แถว M สายการบินคาเธ่ต์แปซิฟคิ แอร์เวย์( CX )เพื่อทําการเช็คอินตัว๋
เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ตแ์ ปซิฟิค แอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ CX750 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึงท่าอากาศยานใหม่ เช็กลัปก๊อกลงทุนด้วยเงินจํานวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา
เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
อิสระให้ท่านช้อปปิง้ อย่างเต็มทีใ่ จกลางแหล่งช้อปปิง้ ย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าทีม่ ี
ชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก และให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าบริเวณถนนนาธานซึง่ เป็นใจกลางแหล่งช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายชนิด
อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น
( วันนี้อสิ ระอาหารเย็น เพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้งอย่างจุใจ )
คืนนี้พักที่ Eaton Hotel ( 4 ดาว) http://www.eatonhongkong.com/th/

วันที่สอง ฮ่องกง –ซิตี้ทัวร์(เจ้าแม่กวนอิม-วิคตอเรียพีค
–รีพัลส์เบย์–วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน -พระใหญ่นองปิงช้อปปิ้งซิตี้เกท
เช้า

อาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ
ปรุงรสตามสูตรต้นตําหรับกวางตุง้ แท้ หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ฮ่องกง ลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่าน
ชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย นําท่านสู่วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่
สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชืน่ ชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงสักครู่ แล้วนําท่านสู่ รีพัลส์
เบย์ Repulse Bay ซึ่งชื่ออ่าวนีไ้ ด้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษทีม่ าจอดเพื่อรักษาการณ์อา่ วอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้าํ ตื้นซึง่ ได้รับ
ความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด
พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้า
สมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมัง่ คัง่ เหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้ง
กามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลําหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง แล้วแล้วนําชมโรงงานโรงงาน ฮ่องกงจิว
เวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานทีม่ ีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับและกังหันนําโชค ซึ่งเชื่อกันว่าหากใครมีกงั หันนี้จะพัดพาสิ่งไม่ดี
ออกจากตัวและจะพัดพาสิ่งดีๆๆเข้ามาในชีวิต อีกทัง้ ช่วยในเรื่องของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองในท่านที่ทําธุรกิจ
หากเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหากเป็นลูกน้องพนักงานบริษัทจะเป็นที่รักของ

http://www.chinaprotour.com/ (PF)วัดซีซ้าน-พระใหญ่นองปิง-วิคตอเรียพีค 3วัน 2คืน(CX)

2

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านเดินทางสูว่ ดั แชกงหมิว(กังหันนาโชค) ซึ่งเป็นวัดทีค่ นฮ่องกง
เคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึง่ ของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระ
อุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น ถ้าได้ทาํ แล้วในปีนั้นดวงชะตาของคนๆนั้นจะดี
ตลอดปีซึ่งเป็นความเชื่อของคนฮ่องกง ฉะนั้นคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปทําธุรกิจหรือริเริ่มธุรกิจ
อย่างอื่นโดยเฉพาะเหล่าข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมุนกังหันเพื่อให้หน้าทีก่ ารงานราบรื่นเป็นที่รักของเจ้านาย
และพวกพ้อง ทั้งยังปัดเป่าหมุนสิง่ ไม่ดีออกไปจากชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดทั้งปี จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนีว้ ่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มวี นั เสื่อมคลายไปจากความศรัทธา
ของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสังเกตได้ทุกครัง้ เมื่อมีโอกาสไปเยีย่ มเยีน ไม่ว่าจะเป็นมวลชนจํานวนมากที่มาสักการะ หรือ
แม้กระทั่งควันธูปคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ ท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน เดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึง่ ที่มี
จิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก ทํางานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวันหนึง่ ท่านได้พบ
กับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่ําเรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษาร่าํ เรียน
วิชา ท่านขยันหมั่นเพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ําเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้
ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วชิ าความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อบําเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนทีเ่ จ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่
เดือดร้อนไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้าน
เพื่อต่อสู้กับโรคร้าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและร่ําเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยก
ย่องให้ทา่ นเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ เมื่อครัง้ ชาวจีนอพยพมายังเกาะฮ่องกง ได้อัญเชิญกระถาง
ธูปของท่านมาด้วย และได้วาดรูปของท่านโดยหมึกและพู่กันจีนโบราณ เพื่อแสดงถึงตัวท่าน ทั้งหมดได้ตงั้ สถิตย์ไว้ทวี ัดหวังต้าเซียน
เกาะเกาลูน ประเทศฮ่องกงจวบจนปัจจุบัน ต่อมาเกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงได้มาไหว้ขอพรจากเทพเจ้าหวังต้า
เซียนและขอยาที่ทางวัดจัดไว้ไปต้มกินจนหายจากโรคระบาดครั้งนั้นมาได้ จึงทําให้ชาวฮ่องกงมีความศรัทธาต่อเทพเจ้าหวังต้า
เซียนเป็นอย่างมาก อีกสิ่งหนึ่งทีผ่ ู้คนศรัทธาและนิยมทําเมื่อมาถึงวัดหวังต้าเซียนได้แก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ้าหวังต้า
เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวดั หวังต้าเซียนมีความแม่นยําเป็นอย่างยิง่
แล้วนําท่านเดินทางสู่พระใหญ่นองปิง ซึ่งตั้งอยู่ฝงั่ เกาะลันเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้านองปิง กับรถ
กระเช้าลอยฟ้า Ngong Ping Skyrail ที่จะพาคุณชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศา ของเกาะลันเตา จาก Tung Chung ตุงชุง สู่ที่
ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ทั้งอ่าวตุงชุง วนอุทยานลันเตาเหนือและ สนามบินนานาชาติฮ่องกง เมื่อไปถึงปลายทางลองแวะ
เยือนสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ สิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างของหมู่บ้านนี้ทงั้ ร้านค้าและ
ร้านอาหารจะทําให้คุณเพลิดเพลินอยู่ได้หลายชัว่ โมง(ไม่รวมค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ) ท่านสามารถมองเห็น
พระพุทธรูป Giant Buddha & Po Lin Monastery ที่ระดับความสูง 22 เมตร ประทับกลางแจ้ง องค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบ
ทุกๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง ไต่ขึ้นบันได 268 ขั้น สู่ฐานที่องค์ พระนัง่ ประทับอยู่ เหนือระดับน้ําทะเล
371 เมตรชมทิวทัศอันงดงาม โดยรอบที่จะทําให้คุณตื่นตะลึง
(ในกรณีที่กระเช้านองปิงปิดปรับปรุงทางบริษัทฯจะนําท่านเดินทางสู่พระใหญ่นองปิงโดยรถบัสท้องถิ่น)
แล้วให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบนเนมแสนถูกที่เอ้าเลทซิตี้เกทเอ้าเลต
จนได้เวลาอันสมควรนําท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่าคืน การแสดงมัลติมีเดีย
สุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคาร
ตึกระฟ้าสําคัญต่างๆทีต่ ั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ จะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกด
สวิตช์กจ็ ะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีตา่ งๆแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
( อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ)
3
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วันที่สาม ฮ่องกง-วัดซีซ้าน(TSZ Shan Monastery)-ช้อปปิ้ง -กรุงเทพฯ
เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( อัพเกรดทานอาหารเช้าในโรงแรม )
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ "วัดเจ้าแม่กวนอิม "ชีซ้าน" (Tsz Shan Monastery) ... วัด "ชีซ้าน" หรือที่คนฮ่องกงเรียกว่า "ฉี่ซา้ น
จี๋" เป็นวัดที่กาํ ลังได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ... ความน่าสนใจของวัดนี้ นอกจากบรรยากาศอัน
เขียวขจีแสนสงบบริเวณชานเมือง บนพื้นที่กว่า 29 ไร่ และองค์ปฏิมากรรมของเจ้าแม่กวนอิมสีขาว สูงถึง 76 เมตรที่ใหญ่เป็นอันดับ
2 ของโลกแล้ว ยังมีอีกสิง่ หนึ่ง ที่เรียกเสียงฮือฮาในหมู่คนฮ่องกงเป็นอย่างมาก นั่นคือ ห้องรับรองแขกวีไอพี ที่ "บุกระจกกันกระสุน"
ตั้งอยูใ่ นโซนกุฎิพระสงฆ์ โดยคาดเดากันว่า นี่คือห้องสําหรับรับรอง "ลีกาชิง" มหาเศรษฐีที่บริจาคทรัพย์สินราว 7,000 ล้านบาท
(หรือ 1,700 ล้านเหรียญฮ่องกง) เพื่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาเนื่องจากวัดนี้ เป็นวัดของ "เอกชน" ที่มงุ่ เน้นเผยแพร่และศึกษาธรรมะ จึงตัง้
กฎเกณฑ์อันเข้มงวดของตนเองขึน้ มา โดยเฉพาะเรื่องการเข้าชม ที่รับเฉพาะบุคคลที่ลงทะเบียนล่วงหน้า 30 วันเท่านั้น ซึง่ วัดนี้ถือ
ว่าเป็น U
ทางวัดห้ามใช้ธูป ห้ามคนนําเนื้อ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ และอาหารอื่นๆ เข้าไปในวัดเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ : ต้องทําการจองคิวเข้าวัดล่วงหน้า 1 เดือนเท่านั้น การจองจะสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ของทางวัดเท่านั้น ทางบริษัททัวร์ไม่สามารถทีจ่ ะยืนยันการเข้าชมได้ และหากการจองไม่สาํ เร็จขอสวงนสิทธิ์เปลี่ยน
โปรแกรมการเดินทางเป็นเส้นอื่น ตามที่ตกลง ณ วันที่ทราบผลแก่ลูกค้า }

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารอิสระให้ท่านช้อปปิง้ ตามอัธาศัย

จนถึงเวลานัดหมายนําท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเช็คแลบก๊ก
17.05 น.
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟคิ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX703 กลับสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารบนเครื่อง
19.00 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม
************************************************************************************************************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ 2-11 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
มีเตียง

เด็กอายุ 2-11 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียง

เด็กอายุ 2-11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่านไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

08-10 กรกฏาคม (วันอาสาฬบูชา)
CX750:1105-1500/CX703: 1705-1900

20,900

20,900

19,900

18,900

5,500

ค่าบริการรวม
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ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
ค่ารถรับส่งตามรายการ
ค่าอาหาร ตามรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,0000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และผู้ที่เดินทางอายุต่ํากว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ปี
ความคุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย และผู้เดินทางอายุเกิน 85 ปี ไม่คุ้มครอง
 ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
 ค่าห้องพัก สอง-สาม ท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 ค่าภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง และค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง คํานวณ ณ วันที่ 1 มี.ค. 2560

ค่าบริการนี้ไม่รวม







ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ (คิดคํานวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคํานวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ คนละ 80 เหรียญฮ่องกง/ ทริป *** เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน
ดีสนีย์แลนด์คนละ 3,500 บาท /เด็กอายุ 3-11 ปี คนละ3,000 ราคานี้รวมรถรับส่ง
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากเมืองไทย คนละ 150 บาท/ทริป ***เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน

หมายเหตุ
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งานการก่อการจลาจล ความ ล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน
โรงแรม และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชําระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 ฃบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของ
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน หาผู้ร่วมเดินทาง
 **** ออกเดินทางขั้นต่ํา 10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
 การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ
ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ แต่ไม่ได้มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าว
จะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 เนื่องจากตั๋วเครื่องบินที่ซื้อมาเป็นตั๋วกรุ๊ป ดังนั้นที่นั่งทางสายการบินจะจัดเป็นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯม่สามารถที่จะ
ร้องขอได้ว่าจะขอที่นั่งโซนไหน และในบางครั้งที่นั่งบนเครื่องอาจจะไม่ได้นั่งติดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่อย่างไร
เสียทางเจ้าที่และหัวหน้าทัวร์จะพยายามอย่างเต็มที่เผื่อที่จะได้นั่งด้วยกันกับคนในครอบครัว ทั้งนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบ
โดยทั่วกัน และโปรดเข้าใจ
เงื่อนไขการจอง
1. วางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ทันทีโดยโอนเข้าบัญชี แล้วแฟกซ์หรือ mail สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ
พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 14 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก1. ยกเลิกการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทุกกรณี
*** โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานถึง 6 เดือนหรือไม่ หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ***
***เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ***
+
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