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กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-เกาะลันเตา-ช้อปปิ้ งซิ ตี้เกท- Symphony of Lights
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิ น
ฮ่องกงแอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
04.00 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิ น HX780 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
08.10 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
ท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา ซึง่ มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดใน
คาบสมุทรฮ่องกง นาท่านนัง่ กระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ทร่ี าบนองปิง เป็นกระเช้าทีย่ าวทีส่ ุดใน
โลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณีกระเช้าปิดจะใช้รถโค้ชขึน้ แทน) พบกับ
สถาปตั ยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง (Ngong Ping Villege) บนพืน้ ที่ 1.5 เฮคตาร์
อิสระเทีย่ วชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมูบ่ า้ นจําลองแห่งนี้ท่านจะได้
พบความสนุกทีส่ ามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดัง้ เดิมไว้ได้อย่างลงตัว
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านนมัสการพระใหญ่วดั โป่ หลิ น องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตัน
และสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบือ้ งล่างบริเวณทะเลจีนใต้ หลังจากนัน้ ให้ทุกท่านช้อป
ปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ City gate Outlet เป็นตึกทีข่ ายแต่สนิ ค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึน้ ไป ไม่ว่าจะเป็น
เสือ้ ผ้า รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายีห่ อ้ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate
Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs และชัน้ ใต้ดนิ จะมี Supermarket ขนาด
ใหญ่ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านไปชมโชว์ยงิ แสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตา
ตอบโต้กนั ตามจังหวะเสียงเพลง
Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริม่ ต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคืน การแสดงมัลติมเี ดียสุดยอด
ตระการตาซึง่ เป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพืน้ ทีอ่ าคารตึกระฟ้าสําคัญต่างๆ ทีต่ งั ้ อยูส่ องฟากฝงั ่
ของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึง่ เพียงกดสวิตช์กจ็ ะส่องแสงสว่าง
ตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
พักที่ SAV HOTEL / BEST WESTERN GRAND HOTEL / PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สอง ฮ่องกง-ซิ ตี้ทวั ร์-VICTORIA-REPULSE BAY-จิ วเวอร์รี่-ช้อปปิ้ งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารติ่ มซา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเทีย่ วเกาะฮ่องกงขึน้ สู่ยอดเขา VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม เป็นจุดชมวิวทีค่ ุณ
จะต้องทึง่ กับความสวยงาม อ่าววิคตอเรียทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลก และตึกระฟ้าทีพ่ ุ่งทะยานขึน้ สูงตัดกับแนว
เขาเขียวขจีอนั แสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย นําท่านสู่ หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY
หาดทรายรูปจันทร์เสีย้ วแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยัง ใช้เป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเรือ่ งมี
ั้
รูปปนของเจ้
าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทนิ โห่วซึง่ ทําหน้าทีป่ กป้องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลาง
สวนสวยทีท่ อดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่าน นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิ ม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
เพื่อเป็นสิรมิ งคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ึ งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึน้ 3 ปี ท่านชมโรงงาน จิ วเวอร์
รีท่ ข่ี น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไ ซน์ทไ่ี ด้รบั รางวัล และนําท่านแวะชมหยก ซึง่ เป็นสินค้าทีช่ าวฮ่องกงถือ
เป็นเครือ่ งประดับ และเครือ่ งรางทีน่ ิยมใส่ตดิ ตัว นําท่านเดินทางสู่วดั แชกงหมิ ง หรือวัดกังหันนาโชค
ตัง้ อยูท่ ต่ี ําบลซ่าถิน่ ซึง่ ถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึน้ เมือ่ 400 กว่าปีผ่าน
วันแรก
02.00 น.
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มาแล้วในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึน้ ชื่อลือชาในเรือ่ งความศักดิ ์สิทธิ ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรปู
ั ้ าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่าย เป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธ์ประจําวัด ตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ
ปนเจ้
แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ ทัวประเทศ
่
และเหตุการณ์น้ไี ด้ก่อเกิดบุรษุ ชาตินกั รบทีช่ ่อื
ว่าขุนพล แช้ ก๊ง ทีไ่ ด้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่ กิดขึน้ แทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ช่ื อว่าเป็น
นักรบทีไ่ ด้ช่อื ว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่ หนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ และดาบคู่
กายของท่านก็ได้ช่อื ว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่าน คนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของ
ศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์อ อฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจําลองดาบของ
ท่านไปก่อสร้างตึกสํานักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ ชี ่อื ว่าตึกใบมีด ซึง่ เป็นตึกทีถ่ อื เป็นสัญลักษณ์ของเกาะ
ฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแช้ ก๊ง ยังเป็นทีม่ าของจีก้ งั หันนําโชคทีม่ ชี ่อื เสียงของวงการการท่องเทีย่ วฮ่องกง
ทีไ่ ม่ว่าทัวร์ไหนทีม่ าฮ่ องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซือ้ สินค้ามงคลชิน้ นี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิรมิ งคล
ให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิน้
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ ย่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่ เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัวทุ
่ กมุม
โลก ท่านจะได้เลือกซือ้ สินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่ จุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณ
เท่าใดศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ุณต้องการ ศูนย์การค้าทีก่ ว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้อง
เสือ้ ทีจ่ าํ หน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติช่อื ดังจากทัวทุ
่ กมุมโลก อีกทัง้ ยังเป็นทีท่ ค่ี ุณ
สามารถจะอิม่ เอมกับอาหารชัน้ เลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อป
ปิ้งที่ โอเชีย่ นเทอร์มนิ ลั แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นําทีม่ ใี ห้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน
อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนู
ที่ Toy’s Us
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่มาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย เข้าทีพ่ กั
พักที่ GRAND VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สาม ฮ่องกง-มาเก๊า-วิ หารเซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-วัดอาม่า-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง
เช้า
รับประทานอาหารติ่ มซา ณ ภัตตาคาร
ผ่านชมเกาะมาเก๊า ซึง่ นับเป็นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่
หมูบ่ า้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจีย้ นเป็นชนชาติดงั ้ เดิม จนมาถึงช่วงต้น
ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้าง
อาณานิคมอยูใ่ นแถบนี้ทส่ี าคัญคือชาวโปรตุเกส ได้นาพาเอาความเจริญรุง่ เรืองทางด้านสถาปตั ยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทาให้เกาะมาเก๊ากลายเป็นเมืองทีม่ กี ารผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" ผ่านชมเจ้า
แม่กวนอิ มริ มทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิ มปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ ์ทัง้ องค์ มีความสูง 18 เมตร
หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรอง
ั ้ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่า
เหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้เี ป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึง่ คือปนเป็
กลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ทีเ่ ป็นเช่นนี้กเ็ พราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมทีโ่ ปรตุเกสตัง้ ใจสร้างขึน้ เพื่อ
เป็นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสทีส่ ่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน นําท่านเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองทีข่ น้ึ ชื่อของมา
เก๊า เช่น คุก้ กีอ้ ลั มอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมูแผ่นสูตรพิเศษ นํ้ามันปลา นาท่านชม วิ หาร
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เที่ยง

23.50 น.
02.20 น.

เซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึง่ ก่อตัง้ ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762
และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้า งขึน้ ในปี 1580
แต่ถูกทาลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทังเกิ
่ ดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทัง้ วิทยาลัย
และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้
เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ น่ี ่ี เพียงแห่งเดียวเท่านัน้ ในโลก แวะ ชมย่านเซนา
โด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้
มากมาย มีเสือ้ ผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสนิ ค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยูด่ ว้ ย
เรียกว่าช้อปปิ้งทีน่ ่แี ห่งเดียวก็คุม้ เกินพอ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่วดั อาม่า หรือทีร่ จู้ กั กันในนามของศาลเจ้าแม่ทบั ทิ ม ตัง้ อยูบ่ ริเวณเหาดบาร์รา สร้างขึน้
เพื่อเป็นการถวายสักการะแก่อาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล โดยมีตานานเล่าว่ามีหญิงสาวชื่อ ‘หลิงม่า’
ั ่ งคาบสมุทรเอ้าเหมิน จึงขอโดยสารมากับเรือประมงลาเล็กๆ ลาหนึ่ง แต่
เป็ นชาวฟูเจีย้ น ต้องการข้ามฝงมายั
ระหว่างทีเ่ รือล่องอยูก่ ก็ ลับมีพายุเกิดขึน้ ทาให้เรือลาอื่นๆ อับปางลง แต่ดว้ ยปาฏิหาริยก์ ท็ าให้เรือของหลิงม่า
ั ่ อย่างปลอดภัย แต่เมือ่ ก้าวเท้าขึน้ บนฝงเธอก็
ั่
เดินทางมาถึงฝงได้
ลอยขึน้ ไปบนฟ้าและหายลับไป ชาวประมง
ทัง้ หลายจึงเชื่อกันว่าเธอเป็นธิดาแห่งท้องทะเล และนับแต่นนั ้ ดินแดนแห่งนี้กไ็ ด้รบั การขนานนามว่า ‘อ่าว
ของอาม่า’ อ่านเป็นภาษาจีนว่า ‘อามา เกา ’ และเพีย้ นมาเป็ นมาเก๊าในปจั จุบนั วัดอาม่าคือวัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุด
และเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซง่ึ มีมลู ค่ามหาศาลไว้มากมาย เป็ นอาคารสถาปตั ยกรรมทีค่ งอยูม่ าได้
ยาวนานทีส่ ุดในมาเก๊า วัดอาม่าคือศูนย์รวมใจชาวมาเก๊า ประกอบไปด้วยประตูทางเข้า ซุม้ ประตูแห่งการ
ราลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และศาลาเซิง้ เจ้าชานหลิง ทีล่ ว้ นอุ ทิศให้แด่เทพ
ศักดิ ์สิทธิ ์องค์ต่างๆ ทาให้วดั อาม่าซึง่ ก่อ สร้างมาก่อนทีป่ ระเทศมาเก๊าจะถือกาเนิด เป็นตัวแทนอันน่ายกย่อง
ในการบอกเล่าถึงวัฒนธรรมจีนทีห่ ล่อหลอมอยูใ่ นศรัทธาแห่งลัทธิเต๋า ขงจือ้ พุทธศาสนา และความเชื่อใน
เทพเจ้า โดยภายในวัดอาม่านัน้ ในมีกอ้ นหินขนาดใหญ่ซ่ึ งแกะสลักเป็นรูปเรือสาเภาโบราณ เพื่อเป็น
ั ้ งโตหินอยู่ 2 ตัว เชื่อ
สัญลักษณ์แสดงว่าเป็นจุดทีเ่ จ้าแม่อาม่าย่างเท้ าก้าวขึน้ สู่ผนื ดินมาเก๊า หน้าวัดมีรปู ปนสิ
กันว่าหากใครได้หมุนลูกแก้วทีอ่ ยูใ่ นปากสิงโตไปทางขวา 3 ครัง้ พร้อมตัง้ จิตอธิษฐานแล้วจะสมหวังในสิง่ ที่
ปรารถนา นอกจากนัน้ ยังมีคว ามเชื่อเกีย่ วกับโชคลาภอีกมากมาย ชาวประมงก่อนออกเดินเรือจะต้องมาทา
การสักการะ เพื่อขอพรให้เดินทางโดยปลอดภัย และหาปลากลับมาได้มากๆ
นาท่านชม THE VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว หลังจากนัน้ มีเวลาให้ท่าน
อย่างเต็มทีเ่ พื่อทีจ่ ะได้สมั ผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพด้วยสิง่ อานวย
ความสะดวกทีใ่ ห้ความบันเทิง และสถานทีช่ อ้ ปปิ้งทีแ่ กรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
มากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้ มลองเมนูต่างๆ ทีท่ ่านชื่นชอบ
ท่านสามารถนังเรื
่ อกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ) หรือจะเสีย่ งโชค
คาสิโน ซึง่ มีอยูท่ งั ้ หมด 4 โซนใหญ่ สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ ถึงฮ่อกงแล้ว
เดินทางต่อสู่สนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ HX761 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริ การ
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อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ไฟล์บิน

26-28 ม.ค.

HX780 0400-0810
HX761 2350-0220
HX780 0400-0810
HX761 2350-0220
HX780 0400-0810
HX761 2350-0220
HX780 0400-0810
HX761 2145-2355
HX780 0400-0810
HX761 2145-2355

23-25 ก.พ.
23-25 มี.ค.
29-31 มี.ค.
30 มี.ค.-1 เม.ย.

ราคาเด็ก ไม่เสริ มเตียง พักเดี่ยว
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิ่ ม

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก เสริ มเตียง

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

23,999

23,999

23,999

5,500

23,999

23,999

23,999

5,500

23,999

23,999

23,999

5,500

23,999

23,999

23,999

5,500

23,999

23,999

23,999

5,500

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุป๊ ) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั 2 คืน (กรณีพกั 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่านํ้าหนักกระเป๋า
เดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบตั เิ หตุใน
การเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน*** / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดินทางทีน่ ้ําหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่ มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบ าร์ ฯลฯ /
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตัง้ แต่ทาํ การจองกรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี / ค่า
ภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ 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 เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
เอกสารที่ใช้ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทางทีม่ วี นั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
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เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จา่ ยบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่าใช้จา่ ย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่ อเกิดเหตุจาํ เป็นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึ้ น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ํามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษั ทขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่า นตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
7.
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าว
คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
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