วันแรก
04.00 น.
06.30 น.
10.20 น.
เทียง

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-อาณาจักรแห่งความสุขดิ สนี ยแ์ ลนด์
พร้อมกันทีสนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิก
เจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทียวบินที CX 616 (บริ การอาหาร และเครื องดืมบนเครื อง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นําท่านสู่ อาณาจักรแห่ งความสุ ข “ฮ่ องกง
ดิสนีย์แลนด์ ” อาณาจักรแห่ งจินตนาการนี ประกอบด้วยพืนที 4 ส่ วน ได้แก่
เมนสตรี ท-ยูเอสเอ, แอดเวนเจอร์ แลนด์, แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์ โ รว์
แลนด์ ซึ งแต่ ละแห่ งต่ างมีจุ ด เด่ น ความพิเศษเฉพาะตัว ท่ องอเมริ ก าฉบับ
ย่อส่ ว นอย่างมีชีวิตชี ว าที ถนนเมนสตรี ท พร้ อมด้ว ยทาวน์สแควร์ ร้ านค้า
น่ ารั กๆ และหอสังเกตการณ์วิค ตอเรี ย จากนันไปสู บฉี ด อะดรี นาลีนในแอดเวนเจอร์ แลนด์ ผจญภัยกับการ
ล่องเรื อท่องป่ าทีเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดทีตืนเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี
ทีซึงคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรี ประสานเสียงมิคกีเมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลือนไหว
ตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุ ษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์ โรว์แลนด์ดินแดนแห่ ง
อนาคต และสิ งทีพลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรู ปกับมิคกี และจับมือ
กับเจ้าเป็ ดชือก้องโลก และโซนใหม่ล่าสุ ด ไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรื อชมเหล่าบรรดา

ตุ๊ก ตานานาชาติ ซึงแบ่ งเป็ นโซนของแต่ ละชาติ ไว้ โดยตุ๊ก ตาจะมีก ารเคลือนไหวไปตามเสี ยงเพลง IT’S A
SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื องดนตรี ทีเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตา
สวมชุดประจําชาติของไทย เชิญท่านสนุกสนานกับเครื องเล่นในดิสนียแ์ ลนด์ และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย
***แจกคูปองอาหารมูลค่า 90HKD เพือให้ ทุกท่ านได้ มเี วลาอย่างเต็มทีในการเทียว***
และทีพลาดไม่ ได้ เลย ประมาณเวลา 20.00-21.00 น. จะมีการแสดง "Disney in the Stars" Fireworks ซึงทุ ก
ท่ านจะได้ ชมความสวยงามของพลุสว่างไสวเต็มท้ องฟ้ าทีฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ทีพัก กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมาย
พักที PANDA HOTEL (KOWLOON SIDE) / SOUTH CHINA HOTEL (HKG SIDE) หรือเทียบเท่ า
วันทีสอง ซิตทัี วร์ –Repulse Bay-Victoria–เกาะลันเตา-City Gate Outlet- Avenue Of Star & Symphony Of Lights
เช้ า
รับประทานอาหาร แบบติมซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเทียวชมเกาะฮ่องกงขึนสู่ยอดเขา VICTORIA หนึงในแหล่งท่องเทียวยอดนิยม เป็ นจุดชมวิวทีคุณจะต้อง
ทึงกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรี ยทีมีชือเสียงระดับโลก และตึกระฟ้ าทีพุ่งทะยานขึนสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอนั
แสนสวยงาม เชิญถ่ายรู ปตามอัธยาศัย นําท่านเยียมชมโรงงานจิวเวอร์ รี ทีขึนชือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที
ได้รับรางวัลอันดับเยียม นําท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรู ปจันทร์เสียวแห่ งนี สวยทีสุดแห่ งหนึ ง
และยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ ไปหลายเรื อง มีรูปปั นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ ว ซึงทํา
หน้าทีปกป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยทีทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพร
จาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพือเป็ นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึงเชือกันว่าข้ามหนึ งครังจะมี
อายุเพิ มขึน 3 ปี แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีน ร้ านหยก ซึงชาวจีนถือเป็ นเครื องราง และเครื องประดับติดตัว
เทียง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดิน ทางสู่ สถานี Tung Chung เพือขึน กระเช้ านองปิ ง 360 องศา ไปยังเกาะลัน เตา เปลียน
บรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากทีสูง อีกทังยังสามารถชืนชมพระใหญ่ พระพุทธรู ปนั ง
ปรางสมาธิทองสัมฤทธิกลางแจ้งทีใหญ่ทีสุ ดในโลกจากกระเช้า เมือลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระ
ใหญ่ ได้ ทีวัดโป่ หลิน หรือนิยมเรียกว่าพระใหญ่ ลนั เตา องค์พระสร้างจากการเชือมแผ่นสัมฤทธิถึง 200 แผ่น หนัก
250 ตัน และสู ง 34 เมตร องค์พ ระหัน พระพัก ตร์ ไ ปยังเนิ น เขาเบื องล่า ง
บริ เวณทะเลจี น ใต้ จากนันอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒ นธรรม
นองปิ ง (Ngong Ping Villege) ให้ท่านได้อิสระเทียวชม ร้านค้า ร้านอาหาร
และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริ เวณหมู่บา้ นจําลองแห่ งนี ท่านจะได้
พบความสนุ ก ที สามารถผสมผสานระหว่า งความเจริ ญ และวัฒ นธรรม
ดังเดิมไว้ได้อย่างลงตัวจากนันข้ามกระเช้ากลับมาช๊อปปิ งอิสระทีห้างดัง City gate Outlet ให้ท่านช้อปปิ งสิ นค้า
ตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรื อ
ว่าจะเป็ น Burberry รวมทังรองเท้ากีฬามากมายหลายยีห้อ และชันใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่
และนําท่านเดินเล่น ถ่ายรู ปที Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลทีมีชือเสี ยงและเป็ น
แรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวดู้ ตะวันออก อาทิ ฉี เคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่

รวมถึงคนดังอืนๆ ที ได้ประทับรอยมือลงบนพืนซีเมนต์ พร้อมชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ ประกอบแสงเสี ยงสุ ด
ตระการตาตอบโต้กนั ตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights
คํา
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที PANDA HOTEL (KOWLOON SIDE) / SOUTH CHINA HOTEL (HKG SIDE) หรือเทียบเท่ า
วันทีสาม ฮ่ องกง-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้ สแควร์ -เวเนเชียน-ฮ่ องกง
เช้ า
รับประทานอาหาร แบบติมซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านนังเรือเฟอร์ รีสู่ เกาะมาเก๊า (ประมาณ 1 ชัวโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านชม
เมืองทีมีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ
โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจียนเป็ นชนชาติดงเดิ
ั ม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรื อเข้า
มายังคาบสมุทรแถบนีเพือติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี ทีสําคัญคือชาวโปรตุเกส
ได้นาํ พาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย
ทําให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองทีมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรี ยกได้ว่า
เป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิทัง
องค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ น
ประกายเรื องรองเหลืองอร่ ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นีเป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ ง คือปั นเป็ นองค์เจ้าแม่
กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์ เป็ นหน้าพระแม่มารี ทีเป็ นเช่นนี ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมทีโปรตุเกสตังใจ
สร้างขึนเพือเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสทีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน จากนันนําท่านชม วัดเจ้าแม่ กวนอิม
(Kun Iam Temple) ถือเป็ นการไหว้พระเอาฤกษ์เอาชัย เพราะวัดแห่งนีเป็ นวัดใหญ่และเก่าแก่มากทีสุดในมาเก๊า
สร้ า งขึ นตังแต่ ส มัย ศตวรรษที 13 ภาย ในวัด สั ม ผัส ได้ถึ ง ความศัก ดิ สิ ท ธิ และมนต์ข ลัง อัน เก่ า แก่ ข อง
สถาปั ต ยกรรมของ ชาวจีน ทีดูมีเสน่ ห์ในแบบฉบับของชาวจีน ซึงภายในวัดแห่ งนี มีพระพุทธรู ปทีชาวมาเก๊า
เคารพนับถืออยู่หลายองค์ ไม่ว่าจะเป็ นพระพุทธรู ปพระพุทธเจ้า 3 ยุค ที มีประดิษ ฐานอยู่ด ้ว ยกัน 3 องค์ ซึ ง
สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาทางพระพุทธศาสนาทีว่า มี อดีต ปั จจุบนั และอนาคตมีพระยูไล ทีคนมาเก๊าให้ความ
เคารพนับถือมากราบไหว้ขอพรกันเยอะ และองค์ทีโดดเด่นเป็ นพิเศษเห็นจะเป็ น องค์ เจ้ าแม่ กวนอิม ทีแต่งองค์
ทรงเครื องด้วยชุดเจ้าสาวของจีนทีตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม นําท่านเลือกซือสิ นค้าพืนเมืองทีขึนชือของมา
เก๊า เช่น คุก้ กีอัลมอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋ าเมียจ๋ า หมูแผ่นสูตรพิเศษ นํามันปลา
เทียง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ชมวิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนีเคยเป็ นส่วนหนึงของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึงก่อตังในปี 1594 และปิ ดไป
ในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึนในปี
1580 แต่ถกู ทําลายถึงสองครัง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทังเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทังวิทยาลัย
และโบสถ์ถกู ทําลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้
เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ทีนี เพียงแห่ ง
เดียวเท่านันในโลก แวะ ชมย่ านเซนาโด้ สแควร์ ถือได้ว่าเป็ นทําเลทอง
ทางธุ รกิ จ ของมาเก๊าเพราะรวบรวมสิ น ค้าคุณ ภาพและร้ านค้าต่ างๆ ไว้
มากมาย มีเสื อผ้าทุ ก แบบทุ ก สไตล์ และยังมีสิ น ค้าจากโรงงานผูผ้ ลิ ต
สินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยูด่ ว้ ยเรี ยกว่าช้อปปิ งทีนีแห่งเดียวก็คุม้ เกิน

คํา
วันทีสี

21.50 น.
23.40 น.

พอ
นําท่านเยียมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิ โนหรู ระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของ
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ งอํานวยความสะดวกทีให้ความบันเทิง และสถานทีช้อป
ปิ งทีแกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชือดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร
กว่า 30 แห่ง เพือลิ มลองเมนูต่างๆ ทีท่านชืนชอบ ท่านสามารถนั งเรื อกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิ ชภายใน
โรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรื อจะเสี ยงโชคคาสิ โน ซึงมีอยู่ทงหมด
ั
4 โซนใหญ่ สมควรแก่เวลา เดินทาง
กลับสู่เมืองจูไห่ นําท่านสู่ตลาดกงเป่ ย หรื อตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิ งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่ มีสินค้ามากมาย
ให้ท่านเลือกซือ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื อผ้าตามแฟชันตามฤดูกาล
ในช่วงนัน, ผลไม้, อาหาร และขนม
สมควรแก่เวลานําท่านสู่ท่าเรื อ นังเรือเฟอร์ รีกลับเกาะฮ่ องกง และเข้าทีพัก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที PANDA HOTEL (KOWLOON SIDE) / SOUTH CHINA HOTEL (HKG SIDE) หรือเทียบเท่ า
*** อิสระตามอัธยาศัย*** -ฮ่ องกง - กรุ งเทพฯ
***อิสระอาหารตามอัธยาศัย***
โปรแกรมแนะนํา หรือกรุ ณาสอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ จากไกด์ ท้องถิน
ช้ อปปิ งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึงเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัวทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซือ
สินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิ ยมแบบไหนหรื องบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชันเลิศ
ของฮ่องกงมีทุกสิ งทีคุณต้องการ ศูนย์การค้าทีกว้างขวางเหล่านี เป็ นแหล่งรวมห้องเสื อทีจําหน่ ายสิ นค้าแบรนด์
เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติชือดังจากทัวทุกมุมโลก อีกทังยังเป็ นทีทีคุณสามารถจะอิ มเอมกับอาหารชันเลิศ
บรรยากาศหรู เลือกอร่ อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อเลือกช้อปปิ งที โอเชียนเทอร์มินลั แหล่งรวมสินค้า
Brand Name ชันนําทีมีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO
ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที Toy’s Us
ช้ อปปิ งย่านมงก๊ก ขึนชือว่าเป็ นย่านทีมีตลาดบรรยากาศจอแจทีน่าแวะไปจับจ่าย ตลาดเลดีส์มาร์ เก็ต บนถนนตุง
ฉ่อยในเขตมงก๊กนับเป็ นตลาดกลางวันทีเป็ นทีนิยมมากทีสุ ดในเขตเกาลูน ตลาดแห่ งนี เหมาะสําหรับนักช้อปที
ต้องการจะหาเสือผ้า เครื องประดับและของกระจุกกระจิกสําหรับตกแต่งบ้านราคาถูก นอกจากนีร้านค้าและแผง
ลอยหลายแห่ งยังจําหน่ ายสิ นค้าสําหรับผูช้ ายและเด็กอีกด้วย ตลาดปลาทองในเขตมงก๊กเป็ นแหล่งหาซือของ
ประดับตูป้ ลา ซึงเชือกันว่าสามารถนําโชคดีมาให้เจ้าของหากตังถูกตําแหน่ งในบ้านตามหลักฮวงจุย้ ใกล้ๆ กัน
เป็ นแหล่งชุมนุมของคนเลียงนกในฮ่องกง
กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมายเพือนเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางโดย เทียวบินที CX 617 (บริ การอาหาร และเครื องดืมบนเครื อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

35,999.35,499.34,999.-

บาท
บาท
บาท

พักเดียวเพิม

8,500.-

บาท

***เงือนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าทีส่งสนามบิน และไกด์ทอ้ งถิ น
พูดไทยได้คอยบริ การ)
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ขึนไป ออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
4. กรุ ณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตัวเครืองบินภายในประเทศเพือประโยชน์ ของลูกค้า
อัตรานีรวม
ค่าตัวเครื องบิ น และภาษีน ํามัน กรุ งเทพฯ–ฮ่ องกง–กรุ งเทพฯ (ตัวกรุ๊ ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดิ นทาง
ค่าอาหาร และเครื องดืมทีระบุไว้ในรายการ / ค่าทีพัก 3 คืน / ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ ตามรายการทีได้ระบุไว้ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่ากรุ๊ ป (กรณี ทีมีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) / ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึนอยูก่ บั เงือนไขของกรรมธรรม์)
มัคคุเทศก์บริ การตลอดการเดินทาง
อัตรานีไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ น 10 HKD/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 HKD/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 HKD/คน/วัน
***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 120 HKD/ท่าน***
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหาร และเครื องดืมทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางทีนําหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมลู ค่าเพิ ม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนทีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 10 วัน
เอกสารทีใช้ ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางทีมีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทังหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริ ง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน / เก็บค่าบริ การทังหมด 100 %
หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี

3.
บริ ษทั ฯมีสิทธิทีจะเปลียนแปลงหรื อสับเปลียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการ
เดินทางในกรณี ทีมีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
4.
การไม่รับประทานอาหารบางมือไม่เทียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่ าบริ การคื นได้ เพราะการชําระค่าทัว ร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
5.
เมือท่านได้ชาํ ระเงิ นมัดจําหรื อทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทาง
บริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ
6.
การท่องเทียวประเทศจีนนันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือเป็ นการส่งเสริ มการท่องเทียวดังกล่าว คือ
ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์ เพิ ม ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดังกล่าวแล้ว

