วันแรก
. น.

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง
พร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน
ประตู
เคาน์ เตอร์ K สายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์
เจ้าหน้าทีบริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก (กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากท่านละ ใบเพือ
ความสะดวกในการข้ามด่าน)
. น. ออกเดินทาง โดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เทียวบิ น HX (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
วันทีสอง ฮ่องกง-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิ ม-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชียน-จูไห่
. น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย อิสระในท่านปฏิบตั ภิ ารกิจ
ส่วนตัวทีสนามบินตามอัธยาศัย เวลาประมาณ . น. รถโค้ชจะมารับทุกท่าน เพือไปรับประทานอาหาร
เช้า เพิมพลังก่อนการเดินทางท่องเทียวอย่างมีความสุขดังคําทีว่า กองทัพต้องเดินทางด้วยท้อง
เช้า
บริการท่ านด้วยอาหารเช้ าแบบติ มซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เกาะมาเก๊า โดยเรือเฟอร์ร ี (ใช้เวลาประมาณ ชัวโมง) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อยแล้ว นําทานผานชมเมืองทีมีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน และน่ าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่
หมูบ่ า้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจียนเป็ นชนชาติดงเดิ
ั ม จนมาถึงช่วงต้น
ศตวรรษที
ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนีเพือติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้าง
อาณานิคมอยูใ่ นแถบนี ทีสําคัญคือชาวโปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุง่ เรืองทางด้านสถาปตั ยกรรม และ
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ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทําให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองทีมีการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" นําทานผานชมเจา
แมกวนอิมริมทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค มีความสูง 18 เมตร หนัก
กวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอย สะทอนกับแดดเปนประกายเรืองรองเหลือง
อรามงดงามจับตา เจาแมกวนอิมองคนี้เปนเจาแมกวนอิมลูกครึ่ง คือปนเปนองคเจาแมกวนอิม แตวากลับมี
พระพักตรเปนหนาพระแมมารี ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสรางขึ้นเพื่อเปน
อนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสที่สงมอบมาเกาคืนใหกับจีน จากนั้นนําทานชมวัดเจาแมกวนอิม (Kun Iam
Temple) ถือเปนการไหวพระเอาฤกษเอาชัย เพราะวัดแหงนี้เปนวัดใหญและเกาแกมากที่สุดในมาเกา สราง
ขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดสัมผัสไดถึงความศักดิ์สิทธิ์และมนตขลังอันเกาแกของสถาปตยกรรม
ของ ชาวจีนที่ดูมีเสนหในแบบฉบับของชาวจีน ซึ่งภายในวัดแหงนี้มีพระพุทธรูปที่ชาวมาเกาเคารพนับถืออยู
หลายองค ไมวาจะเปนพระพุทธรูปพระพุทธเจา 3 ยุค ที่มีประดิษฐานอยูดวยกัน 3 องค ซึ่งสะทอนใหเห็น
ถึงปรัชญาทางพระพุทธศาสนาที่วามีอดีต ปจจุบัน และอนาคตมีพระยูไล ที่คนมาเกาใหความเคารพนับถือ
มากราบไหวขอพรกันเยอะ
และองคที่โดดเดนเปนพิเศษเห็นจะเปนองคเจาแมกวนอิม
ที่แตงองค
ทรงเครื่องดวยชุดเจาสาวของจีนที่ตัดเย็บดวยผาไหมอยางงดงาม นําทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
ของมาเกา เชน คุกกี้อัลมอนด มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจาเมียจา หมูแผนสูตรพิเศษ น้ํามันปลา
เทียง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมวิ หารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนีเคยเป็ นส่วนหนึงของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึงก่อตังในปี
และ
ปิดไปในปี
และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอล
สร้างขึนในปี
แต่ถูกทําลายถึงสองครัง ในปี
และ
ตามลําดับ จนกระทังเกิดเพลิงไหม้ในปี
ทังวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทําลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้า
ด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ นีี เพียงแห่งเดียวเท่านัน
ในโลก แวะชมย่านเซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็ นทําเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพ
และร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสือผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสนิ ค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมา
เก๊าวางขายอยูด่ ว้ ยเรียกว่าช้อปปิงทีนีแห่งเดียวก็คุม้ เกินพอ
นําท่านชม VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมคาสิโนหรูระดับ ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของ
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิงอํานวยความสะดวกทีให้ความบันเทิง และสถานทีช้
อปปิงทีแกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชือดังมากมายกว่า
ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับ
ภัตตาคาร กว่า
แห่ง เพือลิมลองเมนูต่างๆ ทีท่านชืนชอบ ท่านสามารถนังเรือกอนโดล่าล่องไปตาม
คลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสียงโชคคาสิโน ซึงมีอยูท่ งหมด
ั
โซนใหญ่ นํา
ทานเดินทางขามดานสูจูไห (ใชเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย
คํา
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ..เปาฮื้อ+ไวนแดง
พักที่ ZHUHAI MINAN HOTEL หรือเทียบเทา 3*
วันที่สาม จูไห-หวีหนี่-ถนนคูรัก-วัดผูถอ-ตลาดกงเปย-เซินเจิ้น-ชมโชวน้ําพุ 3 มิติ
เชา
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานแวะถายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่” จูไหฟชเชอรเกิรล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห
บริเวณอาวเซียงหู เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไขมุกอยูริมทะเล นั่งรถผานชมทิวทัศนของถนนคูรัก
The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน
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กลางวัน

เย็น

วันทีสี
เช้า

บ่าย

ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ และที่ไดชื่อวาถนนคูรัก ก็เพราะวาภายในบริเวณถนนริม
ชายหาดแหงนี้ไดมีการนําเกาอี้ หรือมานั่งซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเทานั้น จึงไดชื่อวาถนนคูรัก ปจจุบันเปน
ที่นิยมของบรรดาคูรัก จากนั้นนําทุกทานเที่ยวชมวัดผูถอ เปนวัดจีนซึ่งประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม
เชื่อวาวัดแหงนี้ไดสรางขึ้นเพื่อทดแทนวัดที่อยูบนเกาะผูถอซาน
เผื่อใหประชาชนชาวเมืองจูไหได
สักการบูชาขอพรจากองคเจาแมกวนอิม เปรียบเสมือนกับไดกราบไหวบูชาองคเจาแมกวนอิมที่เกาะผูถอ
ซานจริงๆ ชมผลิตภัณฑที่ทําจากผาไหมจีนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมที่หมอุนในหนาหนาว และเย็น
สบายในหนารอน และชมสินคายาประจําบานของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ํารอนลวก,
แผลไฟไหม, แกริดสีดวง, ฮองกงฟุต ฯลฯ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําทานสูตลาดใตดินกงเปย แหลงชอปปงแหลงใหญของเมืองจูไหมีสินคามากมายใหทานเลือกซื้อ อาทิ
เชน โทรศัพทมือถือ, เกมสบอย, mp3, mp4, กระเปา, รองเทา, เสื้อผาตามแฟชั่นตามฤดูกาลในชวงนั้น,
ผลไม, อาหาร และขนม และแวะชมหยก สินคาโอทอปของจีน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเซินเจิ้น ใช
เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานํ าท่านสู่ Happy Coast ดิ นแดนแห่งความสุขริ มทะเล สถานทีซึงตังอยูใ่ นย่านธุรกิจหลัก
ของเซินเจินเบย์ พืนทีประมาณ
ล้านตารางเมตร เป็ นโครงการทีแสดงถึงวัฒนธรรมด้านท่องเทียว,
บันเทิง, ช้อปปิง, ร้านอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมาย พร้อมกับชมโชว์นําพุ มิ ติประกอบเพลง
แสงสีเสียงทีงดงามตระการตา และนําท่านเข้าทีพัก
พักที่ FX HOTEL / SHAN SHUI HOTEL หรือเทียบเทา 3*
เซิ นเจิ น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ ง-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําทานเดินทางสูฮ องกงโดยรถไฟฟา ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง นํ าท่านเทียวชมวัดแชกงหมิว หรือวัด
กังหันนําโชค วัดนีตังอยูท่ ตํี าบลซ่าถิน ซึงถือเป็ นชานเมืองของฮ่องกง เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึน
เมือ
กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึนชือลือชาในเรืองความศักดิสิทธิในด้านของโชคลาภ
ั าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็ นสิงศักดิสิทธ์ประจําวัด ตํานานเล่าว่าในช่วง
ทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรปู ปนเจ้
ปลายของราชวงศ์ชงิ แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึนทัวประเทศ และเหตุการณ์นได้
ี ก่อ
เกิดบุรษุ ชาตินกั รบทีชือว่าขุนพล แช้ ก๊ง ทีได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายทีเกิดขึนแทบทุกสารทิศ
และท่านเองก็ได้ชอว่
ื าเป็ นนักรบทีได้ชอว่
ื าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไหนก็จะได้รบั
ชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชอว่
ื าเป็ นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่าน คนจีนถือว่ามี
ความเป็ นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็ นอย่างสูง
ธนาคารแบงค์ออฟไชน่ าของ
ฮ่องกงถึงกับจําลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสํานักงานใหญ่ของธนาคาร ทีมีชอว่
ื าตึกใบมีด ซึงเป็ นตึกที
ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็ นทีมาของจีกังหันนํ าโชคทีมีชอเสี
ื ยงของ
วงการการท่องเทียวฮ่องกง ทีไม่ว่าทัวร์ไหนทีมาฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือกซือสินค้ามงคลชินนี เพือ
เสริมสร้างบารมี และศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทังสิน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมโรงงานจิ วเวอร์รทีี ขึนชือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทได้
ี รบั รางวัลอันดับเยียมยอด และนําทาน
เยี่ยมชมสมุนไพรจีน ซึ่งถือเปนสินคาเพื่อสุขภาพสามารถเลือกซื้อเปนของฝากแดคนทางบาน นําท่านสู่วดั
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หวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนีว่า หว่องไท่ซนิ ) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ทีไม่มวี นั เสือม
คลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจํานวนมากทีมาสักการะ หรือ
แม้กระทังควันธูปคละคลุง้ ไปทัวบริเวณ ท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน เดิมท่านชือ "หว่องช้อเผ่ง" เป็ นมนุ ษย์เดิน
ดินธรรมดาคนหนึง ทีมีจติ เมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญ ตู ่อพ่อแม่สงู มาก และช่วยพ่อแม่ตงแต่
ั เล็ก
ทํางานดูแลเลียงแพะ อยูม่ าวันหนึงท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษารําเรียนวิชาบนภูเขา
ไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนันไปศึกษารําเรียนวิชา ท่านขยันหมันเพียรเรียนจน
บรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็ นแพะได้ เมือท่านได้ราเรี
ํ ยนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลา
อาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วชิ าความรูด้ า้ นสมุนไพร เพือบําเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนทีเจ็บ
ไข้ ตลอดจนผูท้ เดื
ี อดร้อนไปทัวทุกสารทิศ เมือเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้
วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพือต่อสูก้ บั โรคร้าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้มลี กู ศิษย์
มากมายทีเคารพท่านและรําเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็ นเทพหว่องไท่ซนิ
และได้ตงศาลเอาไว้
ั
เพือกราบสักการะ จากนันนํ าท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ งทีย่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธาน
ซึงเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัวทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซือสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็ม
อิมจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้าชันเลิศของฮ่องกงมีทุกสิงทีคุณ
ต้องการศูนย์การค้าทีกว้างขวางเหล่านี เป็ นแหล่งรวมห้องเสือทีจําหน่ ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์
นานาชาติชอดั
ื งจากทัวทุกมุมโลกอีกทังยังเป็ นทีทีคุณสามารถจะอิมเอมกับอาหารชันเลิศบรรยากาศหรู
เลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิงที โอเชียนเทอร์มนิ ลั แหล่งรวมสินค้า Brand
Name ชันนําทีมีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า
ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO
ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนู ที Toy’s Us
ออกเดินทางโดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เทียวบิ นที HX (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ ***HX761 2230-0030 เวลาปรับเปลียนบางวัน***
ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ

อัตราคาบริการ***19-22 พ.ค. / 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 59***
ราคาผูใหญ (พักหองละ 2-3 ทาน)
13,999.ราคาเด็กมีเตียงเสริม อายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
13,499.ราคาเด็กไมมีเตียงเสริม อายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน) 13,999.พักเดี่ยวเพิ่ม
3,000.(ไฟลบินขากลับ 22 พ.ค. HKG-BKK HX773 2315-0110)
อัตราคาบริการ***21-24 ต.ค. 59***
ราคาผูใหญ (พักหองละ 2-3 ทาน)
ราคาเด็กมีเตียงเสริม อายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
ราคาเด็กไมมีเตียงเสริม อายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
พักเดี่ยวเพิ่ม

15,999.15,499.15,999.4,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
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อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮองกง–กรุงเทพฯ / คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ / คาที่พัก 2 คืน (กรณีพัก 3 ทาน ทานที่ 3 เปนเตียงเสริม) / คาน้ําหนัก
กระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก. / คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามรายการที่ไดระบุไว / คาประกัน
อุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม) / มัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไมรวม
คาทิปไกดทองถิ่น 10 หยวน/คน/วัน + คาทิปคนขับรถ 10 หยวน/คน/วัน / + หัวหนาทัวร 10 หยวน/คน/วัน ***รวมตลอด
การเดินทางจายทิป 120 หยวน/ทาน*** คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ /
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ / คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก. / คาใชจายอื่นๆ ที่
มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ / ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% / คาภาษี
เชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร***
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดตางๆ กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั๋วรถโดยสาร และจองหองพัก เพื่อประโยชนของลูกคา
***ลูกคาทานในมีวีซาจีนอยูในเลมพาสปอรต ทางตม. จะถือวาทานใชวีซาในเลมผานดานในการเขาเมืองจีน
บริษัทฯ ทัวรไมสามารถยื่นเปนวีซากรุปใหได และถาทานใดไมแจงวามีวีซาจีนอยูในเลมพาสปอรต
กรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นทางลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งหมด***
เอกสารที่ใชในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกกอนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนคาใชจายทั้งหมด หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริง
/ เก็บคาใชจาย 5,000-10,000 บาท แลวแตกรณี
/ เก็บคาบริการทั้งหมด 100 %
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หมายเหตุ
1.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง เพราะทางบริษัทยังไมไดรวมภาษีน้ํามันใหมที่อาจจะ
เกิดขึ้น
3.
เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
4.
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน
5.
การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวร
เปนไปในลักษณะเหมาจาย
6.
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
7.
การทองเที่ยวประเทศจีนนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว
คือรานหยก รานบัวหิมะ รานผาไหม รานขนม รานจิวเวอรรี่ เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวร
เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว
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