วันแรก กรุงเทพฯ

– ฮ่ องกง – พระใหญ่ ลันเตา - จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด

06.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์ เตอร์ K สายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
08.25 น. ออกเดินทาง โดย สายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์ เที่ยวบิน HX768 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
12.10 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย
บ่ าย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และ
เป็ นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นําท่านนัง่ กระเช้ า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิ ง
เป็ นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณี กระเช้าปิ ดจะใช้รถ
โค้ชขึ้นแทน) พบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง ( Ngong Ping Villege) บนพื้นที่
1.5 เฮคตาร์ อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริ เวณหมู่บา้ นจําลองแห่งนี้
ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริ ญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว ให้ ท่าน
1

นมัสการพระใหญ่ วัดโป่ หลิน องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34
เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้ หลังจากนั้นให้ทุกท่านช้อปปิ้ งสินค้าแบ
รนด์เนมที่ City gate Outlet เป็ นตึกทีข่ ายแต่สินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไม่วา่ จะเป็ นเสื้อผ้า รองเท้า
นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายีห่ อ้ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21,
Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ
นําทุกท่านสู่ จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด (Tsim Sha Tsui Promenade) ย่านการค้าที่สาํ คัญของฮ่องกง ประกอบไป
ด้วยตึกรามสูงชัน ให้ทุกท่านได้เดินเล่นรับลมเย็นๆ ริ มอ่าววิคตอเรี ย ถ่ายรู ป ชมแสงสีของวัฒนธรรมและความ
เจริ ญรุ่ งเรื อง เพราะอ่าววิคตอเรี ยเป็ นจุดเริ่ มต้นของฮ่องกง นํ้าลึกที่คน่ั ระหว่างเกาะฮ่องกงกับแหลมเกาลูนคือ
แหล่งจับปลาของหมู่บา้ นชาวประมง ซึ่งได้เติบโตกลายเป็ นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศในเวลาต่อมา
ปั จจุบนั อ่าวนี้ยงั คงเป็ นศูนย์กลางการดําเนินชีวติ ของเมือง และยังเป็ นหนึ่งในภูมิทศั น์เมืองที่งดงามเป็ นเลิศที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก
นําทุกท่านสู่ จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด (Tsim Sha Tsui Promenade) ย่านการค้าที่สาํ คัญของฮ่องกง ประกอบไป
ด้วยตึกรามสูงชัน ให้ทุกท่านได้เดินเล่นรับลมเย็นๆ ริ มอ่าววิคตอเรี ย ถ่ายรู ป ชมแสงสีของวัฒนธรรมและความ
เจริ ญรุ่ งเรื อง เพราะอ่าววิคตอเรี ยเป็ นจุดเริ่ มต้นของฮ่องกง นํ้าลึกที่คนั่ ระหว่างเกาะฮ่องกงกับแหลมเกาลูนคือ
แหล่งจับปลาของหมู่บา้ นชาวประมง ซึ่งได้เติบโตกลายเป็ นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศในเวลาต่อมา
ปั จจุบนั อ่าวนี้ยงั คงเป็ นศูนย์กลางการดําเนินชีวติ ของเมือง และยังเป็ นหนึ่งในภูมิทศั น์เมืองที่งดงามเป็ นเลิศที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก
คํา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั
พักที่ PANDA HOTEL / REGAL RIVERSIDE HOTEL / PENTA HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันที่สอง ฮ่ องกง - ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) –ชมวิววิคตอเรียพีค - พิพิธภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้
เช้ า รับประทานอาหารแบบติ๋มซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งความสุข
ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) ซึ่งอาณาจักรแห่งจินตนาการนี้
ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ส่วน ได้แก่ เมนสตรี ท-ยูเอสเอ, แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรว์แลนด์
ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริ กาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวติ ชีวาที่ถนนเมนสตรี ท พร้อม
ด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารักๆ และหอสังเกตการณ์วคิ ตอเรี ย จากนั้นไปสูบฉีดอะดรี นาลีนในแอดเวนเจอร์
แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรื อท่องป่ าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่
อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซ่ ึงคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรี ประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อม
ด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์
โรว์แลนด์ดินแดนแห่งอนาคต และสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไป
ถ่ายรู ปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ ดชื่อก้องโลก และโซนใหม่ล่าสุด ไม่ควรพลาดกับ
IT’S A SMALL
WORLD ล่องเรื อชมเหล่าบรรดาตุก๊ ตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็ นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุก๊ ตาจะมีการ
เคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่ องดนตรี ที่เป็ นเอกลักษณ์ของแต่
ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุก๊ ตาสวมชุดประจําชาติของไทย เชิญท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่นในดิสนีย ์
แลนด์ และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย
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***อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม***
คํา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารเย็นแล้ว นําท่านนัง่ รถโค้ชสู่หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของฮ่องกง วิคตอเรียพีค
หรือเดอะพีค เป็ นจุดชมวิวเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่มองเห็นฮ่ องกงได้ แทบทั้งเกาะ ตั้งแต่ อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า
เรือเฟอร์ รี่ และสี สันยามคํา่ คืนของฝั่งเกาลูนซึ่งเต็มไปด้ วยแสงไฟระยิบระยับทั้งจากสปอร์ ตไลท์ เลเซอร์ แอลอีดี
ซึ่งทั้งหมดสร้ างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย ด้านบนยังเป็ นที่ต้งั ของ The Peak Tower คือตึกที่ต้งั อยูบ่ นความ
สูงระดับ 360 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ถือเป็ นตึกที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่ง ข้างในประกอบไปด้วยร้านค้า
ร้านอาหาร และร้านขายของทีร่ ะลึก และยังมี Sky Terrace คือชั้นสูงที่สุดจะเป็ นดาดฟ้ าชมวิวได้รอบ 360 องศา
อิสระให้ท่านเที่ยวชมตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าชม) และนําท่านเช้าชม Madame Tussauds Hong Kong
พิพิธภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ ซึ่งเหมือนจริ งจนแยกไม่ออก ของเหล่าดารา และบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกว่า 100 คนจากทัว่
ทุกมุมโลก โดยมีท้งั หมด 10 ธีม ดังนี้ ฮ่องกง แกลมเมอร์ , รอยัล แฟมิลี่ , ฮิสตอริ คอล แอนด์ เนชัน่ แนล , ทีวี
สตูดิโอ, เวิร์ลพรี เมียร์ , เค-เวฟ, เดอะแชมป์ เปี้ ยน , ออเทนธิค ฮิสตอรี่ , มิวสิค ไอคอน แอนด์ แฟนตาซี คิงดอม
และผูเ้ ข้าชมสามารถเรี ยนรู ศ้ ิลปะการป้ องกันตัวจากเฉิน หลง , ฉากรักโรแมนติกกับคิมซูฮยอน , ฝึ กหวิงชุนกับ
ดอนนี่ เยน, ถ่ายรู ปคู่กบั บารัค โอบาม่า, สัมผัสประสบการณ์พรมแดงกับแองเจลิน่า โจลี , เพลิดเพลินกับอาหาร
เช้าสุดหรู กบั ออเดรย์ เฮปเบิร์น , เล่นบาสเก็ตบอลกับเหยา หมิง , เต้นกับเลดี้ กาก้า , ร่ วมแสดงฟุตเวิร์คกับคริ ส
เตียนโน โรนัลโด , ฟังจังหวะหัวใจของแอนดี้เลา และพบกับเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ จากมาร์เวล สมควรแก่เวลานํา
ท่านกลับที่พกั
พักที่ PANDA HOTEL / REGAL RIVERSIDE HOTEL / PENTA HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันที่สาม ซิตที้ ัวร์ – วัดแชกงหมิว – หวังต้ าเซียน – ช้ อปปิ้ งถนนนาธาน - กรุงเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารแบบติ๋มซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนําโชค ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็ นชานเมืองของฮ่องกง เป็ นวัด
เก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปี ผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์ใน
ด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้ นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พา่ ยเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจําวัด ตํานาน
เล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทัว่ ประเทศ และเหตุการณ์น้ ี
ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินกั รบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุน่ วายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ
และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็ นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่วา่ จะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัย
ชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็ นดาบไร้พา่ ยเช่นกัน ดาบไร้พา่ ยของท่าน คนจีนถือว่ามีความเป็ น
มงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็ นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับ
จําลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสํานักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็ นตึกที่ถือเป็ นสัญลักษณ์
ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแช้ ก๊ง ยังเป็ นที่มาของจี้กงั หันนําโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยว
ฮ่องกง ที่ไม่วา่ ทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพือ่ เสริ มสร้างบารมี และศิริ
มงคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทั้งสิ้น นําท่านชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัล
อันดับเยีย่ ม แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีน ร้ านหยก ซึ่งชาวจีนถือเป็ นเครื่ องราง และเครื่ องประดับติดตัว นําท่าน
สู่วัดหวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรี ยกวัดนี้วา่ หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวนั เสื่อมคลาย
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ไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจํานวนมากที่มาสักการะ หรื อแม้กระทัง่ ควัน
ธูปคละคลุง้ ไปทัว่ บริ เวณ ท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียนเดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็ นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง
ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญ�ูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ต้งั แต่เล็ก ทํางานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่
มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษารํ่าเรี ยนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อ
ตัดสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษารํ่าเรี ยนวิชา ท่านขยันหมัน่ เพียรเรี ยนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อน
หินให้กลายเป็ นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ าํ เรี ยนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วชิ าความรู ้
ด้านสมุนไพร เพือ่ บําเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผูท้ ี่เดือดร้อนไปทัว่ ทุกสารทิศ
เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วชิ าการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพือ่
ต่อสูก้ บั โรคร้าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและรํ่าเรี ยนวิชาจากท่าน จวบจน
ประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็ นเทพหว่องไท่ซิน และได้ต้งั ศาลเอาไว้เพือ่ กราบสักการะ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก
ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรื องบประมาณเท่าใด
ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้อที่
จําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็ นที่ที่คุณสามารถจะอิ่ม
เอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรู เลือกอร่ อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อเลือก ช้ อปปิ้ งที่โอเชี่ยน
เทอร์ มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT,
EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน ***กรุณาตรงต่ อเวลานัดหมาย***
23.55 น. ออกเดินทางโดย สายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
01.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ
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อัตราค่าบริการ***13-15 เม.ย. 59***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กมีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่ มเี ตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดีย่ วเพิม่

26,999.บาท
26,499.- บาท
25,999.บาท
6,000.- บาท

อัตรานี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน้ าํ มัน กรุ งเทพฯ–ฮ่องกง–กรุ งเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พกั ตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้า
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ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของ
กรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริ การตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่ รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 10 HKD/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 HKD/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 HKD/คน/วัน ***รวมตลอด
การเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน*** ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าํ หนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีเชื้อเพลิง
ที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนที่เหลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิเศษสํ าหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่ าน ออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่ างๆ ก่ อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร
และจองห้ องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้า
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ ง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม่ ีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้นในอนาคต ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริ ง เพราะทางบริ ษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ าํ มันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
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4. บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทาง
บริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
7. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ
ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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