วันแรก กรุงเทพฯ –ฮ่ องกง-เกาะลันเตา-ช้ อปปิ้ งซิตีเ้ กท- Symphony of Lights
04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M
สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
06.30 น. ออกเดินทาง โดย สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบิน CX616 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
10.00 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมี
ขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็ นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นําท่านนัง่ กระเช้ า
Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิ ง เป็ นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศา
ของเกาะลันเตา (กรณี กระเช้าปิ ดจะใช้รถโค้ชขึ้นแทน)
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง ( Ngong Ping
Villege) บนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริ เวณ
หมู่บา้ นจําลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริ ญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้
ได้อย่างลงตัว ให้ ท่านนมัสการพระใหญ่ วัดโป่ หลิน องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก
250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้ หลังจากนั้นให้ทุก
ท่านช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมที่ City gate Outlet เป็ นตึกทีข่ ายแต่สินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไม่วา่ จะ
เป็ 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 ขนาดใหญ่ให้ทุก
ท่านได้เลือกซื้อ
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คํา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านไปชมโชว์ยงิ แสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตา ตอบโต้
กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่ มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคืน การแสดง
มัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็ นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้ าสําคัญต่างๆ ที่ต้งั อยู่
สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสง
สว่างตระการตาเป็ นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
พักที่ PENTA HOTEL / REGAL REVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันที่สอง ฮ่ องกง-มาเก๊ า-วิหารเซนต์ ปอล-เซนาโด้ สแควร์ -วัดอาม่ า-เวเนเชี่ยน-ฮ่ องกง
เช้ า รับประทานอาหารติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่าน เดินทางสู่ มาเก๊ า โดยเรือเฟอร์ รี่ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย ผ่านชมเกาะมาเก๊า “มาเก๊า ”
นับเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและ
ประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้
เดินเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ ติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยูใ่ นแถบนี้ที่สาํ คัญคือชาว
โปรตุเกส ได้นาํ พาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านสถาปั ตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามา
อย่างมากมาย ทําให้เกาะมาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่าง
ลงตัว จนเรี ยกได้วา่ เป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" ผ่านชมเจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล หรือเจ้ าแม่ กวนอิมปรางค์ทอง
สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ท้งั องค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อน
ช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรื องรองเหลืองอร่ ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ีเป็ นเจ้าแม่กวนอิม
ลูกครึ่ ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็ นเจ้า
แม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน นําท่าน
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ข้ ึนชื่อของมาเก๊า เช่น คุก้ กี้อลั มอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋ าเมียจ๋ า หมูแผ่นสูตร
พิเศษ นํ้ามันปลา นําท่านชม วิหารเซนต์ ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งใน
ปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์
ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี
1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทําลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้า
ของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก แวะ
ชมย่าน เซนาโด้ สแควร์ ถือได้วา่ เป็ นทําเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ
ไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยูด่ ว้ ย
เรี ยกว่าช้อปปิ้ งที่นี่แห่งเดียวก็คุม้ เกินพอ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่ า หรื อที่รู้จกั กันในนามของ ศาลเจ้ าแม่ ทับทิม ตั้งอยู่
บริ เวณเหาดบาร์รา สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นการถวายสักการะแก่อาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล โดยมีตาํ นานเล่าว่ามี
หญิงสาวชื่อ ‘หลิงม่า’ เป็ นชาวฟูเจี้ยน ต้องการข้ามฝั่งมายังคาบสมุทรเอ้าเหมิน จึงขอโดยสารมากับเรื อประมงลํา
เล็กๆ ลําหนึ่ง แต่ระหว่างที่เรื อล่องอยูก่ ็กลับมีพายุเกิดขึ้นทําให้เรื อลําอื่นๆ อับปางลง แต่ดว้ ยปาฏิหาริ ยก์ ็ทาํ ให้
เรื อของหลิงม่าเดินทางมาถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัย แต่เมื่อก้าวเท้าขึ้นบนฝั่งเธอก็ลอยขึ้นไปบนฟ้ าและหายลับไป
ชาวประมงทั้งหลายจึงเชื่อกันว่าเธอเป็ นธิดาแห่งท้องทะเล และนับแต่น้ นั ดินแดนแห่งนี้ก็ได้รับการขนานนามว่า
‘อ่าวของอาม่า’ อ่านเป็ นภาษาจีนว่า ‘อามา เกา ’ และเพี้ยนมาเป็ นมาเก๊าในปั จจุบนั วัดอาม่าคือวัดที่เก่าแก่ที่สุด
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และเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซ่ ึงมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย เป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมที่คงอยูม่ าได้ยาวนาน
ที่สุดในมาเก๊า วัดอาม่าคือศูนย์รวมใจชาวมาเก๊า ประกอบไปด้วยประตูทางเข้า ซุม้ ประตูแห่งการรําลึก หอสวด
มนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และศาลาเซิ้งเจ้าชานหลิง ที่ลว้ นอุทิศให้แด่เทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ
ทําให้วดั อาม่าซึ่งก่อสร้างมาก่อนที่ประเทศมาเก๊าจะถือกําเนิด เป็ นตัวแทนอันน่ายกย่องในการบอกเล่าถึง
วัฒนธรรมจีนที่หล่อหลอมอยูใ่ นศรัทธาแห่งลัทธิเต๋ า ขงจื้อ พุทธศาสนา และความเชื่อในเทพเจ้า โดยภายในวัด
อาม่านั้นในมีกอ้ นหินขนาดใหญ่ซ่ ึงแกะสลักเป็ นรู ปเรื อสําเภาโบราณ เพือ่ เป็ นสัญลักษณ์แสดงว่าเป็ นจุดที่เจ้าแม่
อาม่าย่างเท้าก้าวขึ้นสู่ผนื ดินมาเก๊า หน้าวัดมีรูปปั้ นสิงโตหินอยู่ 2 ตัว เชื่อกันว่าหากใครได้หมุนลูกแก้วที่อยูใ่ น
ปากสิงโตไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมตั้งจิตอธิษฐานแล้วจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา นอกจากนั้นยังมีความเชื่อ
เกี่ยวกับโชคลาภอีกมากมาย ชาวประมงก่อนออกเดินเรื อจะต้องมาทําการสักการะ เพือ่ ขอพรให้เดินทางโดย
ปลอดภัย และหาปลากลับมาได้มากๆ
นําท่านชม THE VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมคาสิโนหรู ระดับ 6 ดาว หลังจากนั้นมีเวลา ให้ท่าน
อย่างเต็มที่เพือ่ ที่จะได้สมั ผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย
กว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพือ่ ลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่
เรื อกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ) หรื อจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่
ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์ รี่
คํา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ PENTA HOTEL / REGAL REVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันที่สาม ฮ่ องกง – ซิตีท้ ัวร์ - VICTORIA - REPULSE BAY-จิวเวอร์ รี่ – ช้ อปปิ้ งถนนนาธาน - ฮ่ องกง-กรุงเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็ นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่ง
กับความสวยงาม อ่าววิคตอเรี ยที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้ าที่พงุ่ ทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอนั
แสนสวยงาม เชิญถ่ายรู ปตามอัธยาศัย นําท่านสู่ หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรู ปจันทร์เสี้ยว
แห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเรื่ องมีรูปปั้ นของเจ้าแม่กวนอิม
และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทําหน้าที่ปกป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่
ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภเพือ่ เป็ นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุ
ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิม่ ขึ้น 3 ปี ท่านชมโรงงาน จิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่
ได้รับรางวัล และนําท่านแวะชมหยก ซึ่งเป็ นสินค้าที่ชาวฮ่องกงถือเป็ นเครื่ องประดับ และเครื่ องรางที่นิยมใส่ติด
ตัว
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ ย่ านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวม
สินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณจะมี
รสนิยมแบบไหนหรื องบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่
กว้างขวางเหล่านี้เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จาํ หน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุก
มุมโลก อีกทั้งยังเป็ นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรู เลือกอร่ อยกับร้านอาหารรสเด็ด
ของฮ่องกง หรื อเลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินลั แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชม และช้อป
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มากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR
ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us สําหรับท่านที่ไม่ชอบช้อปปิ้ ง สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.35 น. ออกเดินทางโดย สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX617 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
23.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ไฟล์ ขากลับอาจมีการเปลี่ยนเป็ น CX 709 2200-2355 CX 703 2000-2155
ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ

อัตราค่ าบริการ***28-30 ม.ค. / 30 ม.ค.-1 ก.พ. / 27-29, 28 ก.พ.-1 มี.ค. 59***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กมีเตียงเสริม อายุตํ่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่ มเี ตียงเสริม อายุตํ่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดีย่ วเพิม่

16,999.บาท
16,999.- บาท
16,999.บาท
4,500.- บาท

อัตราค่ าบริการ***5-7, 10-12, 12-14, 17-19, 19-21, 24-26, 26-28 มี.ค. 59***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กมีเตียงเสริม อายุตํ่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่ มเี ตียงเสริม อายุตํ่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดีย่ วเพิม่
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,999.บาท
17,999.- บาท
17,999.บาท
5,000.- บาท

อัตรานี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน้ าํ มัน กรุ งเทพฯ –ฮ่องกง–กรุ งเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พกั 2 คืน / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของ
กรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริ การตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่ รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 10 HKD/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 HKDน/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% / ค่าภาษี
เชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนที่เหลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
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***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
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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