โดยสายการบินCathay

Pacific Airways(CX)บินไฟล์เชา้ สุดคุม้

เดินทาง 20-22 ,21-23 ,27-29 ตุลาคม

ิ ฮอ
่ งกงเล่นเน็ ตไม่อน
พิเศษ! แถมซม
ั
อาหารพิเศษ !!! ห่านย่าง+ เป็ดปักกิง

พิเศษ!!!พ ักDisney’s Explorer Lodge Hotel

สนุกสนานก ับดิสนียแ
์ ลนด์อย่างจุใจ

วันแรก
05.00 น.
8.15 น.
12.10 น

กรุงเทพ - ฮ่ องกง - ดิสนีย์แลนด์

คณะพร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู6 แถวM สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ เวย์( CX )เพือทําการเช็คอินตัว
เหิรฟ้าสู่ฮ่องกงโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ เวย์ เทียวบินทีCX700 บริการอาหารและเครืองดืมบนเครื อง
ถึงท่าอากาศยานใหม่เช็กแล็บก๊ อกลงทุนด้ วยเงินจํานวนมหาศาลร่วมแสนล้ านด้ วยการถมทะเลเป็ นเกาะขนาดมหึมา
เพือสร้ างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ วนําท่านเดินทางสูฮ่ ่ องกงดิสนีย์
แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิงใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก“ฮ่องกดิสนีย์แลนด์” ท่านจะได้ สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์
เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรี เครื องเล่นทุกชนิด ท่านจะได้ พบกับเครืองเล่นอันทันสมัยนและสุดสนุกทีสุดแห่งใหม่ของ
โลก ซึงแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน MAIN STREET USAท่านจะได้ พบกับร้ านค้ าขายของทีระลึกและร้ านอาหารมากมาย
และสุดสนุกกับ รถไฟไอนําโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิงใหญ่ ท่านจะพบกับตัวการ์ตนู ขวัญ ใจพร้ อม
ถ่ายรูปเป็ นทีระลึก TOMORROW LAND ท่านจะได้ สนุกกับเครื องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE
MOUNTAIN เครื องเล่นทีสนุกสุดๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื อง เล่นทีปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้
ผู้รุกรานพร้ อมเก็บคะแนน ORBITORN เครื องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพ
นิยายท่านจะได้ พบกับโชว์อนั ยิงใหญ่ตระการตาและตัวการ์ ตนู ที ท่านชืนชอบ อาทิเช่นสโนว์ไวท์ เจ้ าหญิงนิทรา ซินเดอ
เรลา มิกกีเมาท์ หมีพลูและเพือนๆตัวการ์ ตนู อันเป็ นทีใฝ่ ฝันของทุกคน ADVENTURE LANDดินแดนแห่งการผจญ
ภัยอันตืนเต้ น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือในป่ าอันน่าสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตืนเต้ นนานาชนิด
TARZAN’S TREEHOUSE บ้ านต้ นไม้ ของทาร์ ซาน ท่านจะได้ พบกับ FESTIVEL OF THE LION KING
เพลิดเพลิน กับโชว์อนั ยิงใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ ตนู ในเรื องไลอ้ อนคิงค์ RAFTS TO
TARZAN’S TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ ามสู่เกาะทาร์ ซาน LIKI TIKIS ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับ
เสียงดนตรี แห่งป่ าอันไพเราะพร้ อมกับตืนเต้ นกับสายนําอันเย็นฉํา และตืนตาตืนใจกับ โซนใหม่ทีเปิ ดเพิม
กริซลีย์ ดัลช์ สร้ างสรรพิเศษสุดเฉพาะ ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ เปิ ดโลกตะวันตกกับ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถือน ผจญ
ภัยหลากหลายทิศทาง เลียวเละผ่านโตรกธาร ไกเซอร์ นําพุร้อน ทีพวยพุ่งสะเทือนทัวทังพืนดินทีฮ่องกงดีสนีย์แลนด์
เท่านัน ทอย สตอรี แลนด์ ดินแดนทียิงใหญ่เหนือคําบรรยายแห่งเดียวในเอเชียทีฮ่องกงดีสนีย์แลนด์กระโจนเข้ าสู่ทอย
สตอรี แลนด์ ธีมแลนด์จากดีสนีย์ พิคซาร์ สําหรับเด็กทุกวัย เมือแอนดีไม่อยู,่ เหล่าของเล่นออกมามากมาย...ระวัง
ปฏิบตั ิการร่วมกับกองกําลังของแอนดี ในภาระกิจสูง ทอยโซลเจอร์ พาราซูต ดร๊ อป, แล้ วร่วมวิงไล่งบั หางกับ สลิงกี ด็
อก สปี น กรีดสุดเสียง หวาดเสียวบนร่างรูปตัว U ทีความสูง เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ ซีเรสเซอร์ ให้ ท่านได้ สนุกสนาน
อย่างจุ อีกทังยังได้ สนุกสนานกับมิสทิค พอยท์ (MYSTIC POINT) เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมทีเต็มไปด้ วยวัตถุ

โบราณทีสร้ างภาพลวงตา 3 มิติ "การ์ เด้ น ออฟ วันเดอร์ส" (Garden of Wonders) สํารวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับทีซึงวัตถุ
โบราณน่าตืนตาจากทัวโลกมามีชีวติ ต่อหน้ าต่อตาท่าน "มิสทิค แมนเนอร์" (Mystic Manor)วันนีให้ ท่านได้ สนุกสนาน
กับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์อย่างจุใจจนถึงพิธีปิดสวนสนุก
( อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพือให้ ท่านสนุกสนานอย่างจุใจ)
คืนนีท่านพักที Disney’s Explorer Lodge Hotel
https://www.hongkongdisneyland.com/hotels/disney-explorers-lodge/

วันทีสอง

เช้ า

เทียง

ฮ่ องกง –ซิตทัี วร์ (วิคตอเรี ยพีค–เจ้ าแม่ กวนอิม-โรงงานจิวเวอร์ รี-วัดหวังต้ าเซียน-วัดแชกงหมิว

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนําท่านลอดอุโมงค์ใต้ ทะเล ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง
ผ่านชมย่านธุรกิจการค้ าต่าง ๆ อันทันสมัย นําท่านนังพีคแทรมสูว่ ิคตอเรี ยพีค เพือขึนชมวิวบนเขา วิคตอเรี ยพีค ชม
ความงามของอ่าวฮ่องกงทีสวยงามเลืองลือไปทัวโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชืนชมกับวิวทิวทัศน์ของ
เกาะฮ่องกงสักครู่ แล้ วนําชมโรงงานโรงงานจิวเวอร์ รี ซึงเป็ นโรงงานทีมีชือเสียงในเรื องการออกแบบเครื องประดับ
และกังหันนําโชค ซึงเชือกันว่าหากใครมีกงั หันนีจะพัดพาสิงไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิงดี ๆ เข้ ามาในชีวิต อีกทัง
ช่วยในเรื องของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้ าให้ เจริญรุ่งเรื องในท่านทีทําธุรกิจ หากเป็ นข้ าราชการจะได้ เลือนยศเลือน
ตําแหน่งหากเป็ นลูกน้ องพนักงานบริษทั จะเป็ นทีรักของ
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิว(หรื อวัดกังหัน) ซึงเป็ นวัดทีคน
ฮ่องกงเคารพนับถือเป็ นอย่างมากและเป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึงของฮ่องกง ช่วงตรุ ษจีนของทุก ๆ ปี ชาวฮ่องกงจะแย่งกัน
เข้ าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันทีสามารถเปลียนดวงชะตาของตนเองให้ ดีขนึ ถ้ าได้ ทําแล้ วใน
ปี นนดวงชะตาของคนๆนั
ั
นจะดีตลอดปี ซงเป็
ึ นความเชือของคนฮ่องกง ฉะนันคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้ และมา
หมุนกังหันก่อนทีจะไปทําธุรกิจหรื อริเริมธุรกิจอย่างอืนโดยเฉพาะเหล่าข้ าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้ และ

คํา

หมุนกังหันเพือให้ หน้ าทีการงานราบรืนเป็ นทีรักของเจ้ านายและพวกพ้ อง ทังยังปัดเป่ าหมุนสิงไม่ดีออกไปจากชีวติ ให้
มีแต่สิงดี ๆ เข้ ามาในชีวิตของเราตลอดทังปี แล้ วนําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรี ยกวัดนีว่า
หว่องไท่ซนิ ) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้ อยปี ทีไม่มีวนั เสือมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะ
สังเกตได้ ทกุ ครังเมือมีโอกาสไปเยียมเยียน ไม่วา่ จะเป็ นมวลชนจํานวนมากทีมาสักการะ หรือแม้ กระทังควันธูป
คละคลุ้งไปทัวบริเวณ ท่านเทพเจ้ าหวังต้ าเซียน เดิมท่านชือ "หว่องช้ อเผ่ง" เป็ นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึง ทีมีจิต
เมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญ ตู ่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ตงแต่
ั เล็ก ทํางานดูแลเลียงแพะ อยู่มาวันหนึง
ท่านได้ พบกับนักพรต และนักพรตได้ ชวนไปศึกษารํ าเรี ยนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้ อเผ่งก้ อตัดสินใจตามนักพรต
ท่านนันไปศึกษารํ าเรี ยนวิชา ท่านขยันหมันเพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้ อนหินให้ กลายเป็ นแพะได้ เมือ
ท่านได้ รําเรี ยนวิชาจนถ่องแท้ แล้ ว ก็ได้ ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้ วิชาความรู้ด้านสมุนไพร เพือบําเพ็ญประโยชน์
เดินทางรักษาประชาชนจีนทีเจ็บไข้ ตลอดจนผู้ทีเดือดร้ อนไปทัวทุกสารทิศ เมือเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่าน
หวังต้ าเซียนได้ ใช้ วชิ าการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้ แก่ชาวบ้ านเพือต่อสู้กบั โรคร้ าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้ มีลกู ศิษย์
มากมายทีเคารพท่านและรํ าเรี ยนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ ท่านเป็ นเทพหว่องไท่ซนิ และได้ ตงั
ศาลเอาไว้ เพือกราบสักการะ เมือครังชาวจีนอพยพมายังเกาะฮ่องกง ได้ อญ
ั เชิญกระถางธูปของท่านมาด้ วย และได้
วาดรูปของท่านโดยหมึกและพูก่ นั จีนโบราณ เพือแสดงถึงตัวท่าน ทังหมดได้ ตงสถิ
ั ตย์ไว้ ทีวดั หวังต้ าเซียน เกาะเกาลูน
ประเทศฮ่องกงจวบจนปั จจุบนั ต่อมาเกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงได้ มาไหว้ ขอพรจากเทพเจ้ า
หวังต้ าเซียนและขอยาทีทางวัดจัดไว้ ไปต้ มกินจนหายจากโรคระบาดครังนันมาได้ จึงทําให้ ชาวฮ่องกงมีความศรัทธา
ต่อเทพเจ้ าหวังต้ าเซียนเป็ นอย่างมาก อีกสิงหนึงทีผู้คนศรัทธาและนิยมทําเมือมาถึงวัดหวังต้ าเซียนได้ แก่ การเสียง
เซียมซีในวิหารเทพเจ้ าหวังต้ าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชือถือศรัทธาว่าเซียมซีวดั
หวังต้ าเซียนมีความแม่นยําเป็ นอย่างยิง จากนันนําท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพัก
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

วันทีสาม

เช้ า

17.55 น.

ฮ่ องกง –ซิตทัี วร์ (วิคตอเรี ยพีค–เจ้ าแม่ กวนอิม-โรงงานจิวเวอร์ รี-วัดหวังต้ าเซียน-วัดแชกงหมิว

อาหารเช้ า ณ ภัตาคาร  บริการท่านด้ วยโจ๊ กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้ นตํา
หรับกวางตุ้งแท้ แท้ หลังอาหารอิสระช้ อปปิ งสินค้ าแบรนเนมอย่างจุใจย่านจิมซาจุ่ย(tsim sha tsui) จิมซาจุ่ยเป็ น
ย่านช้ อปปิ งชือดังของเกาะฮ่ องกง ทีคนทัว ๆ ไปก็ต้องรู้จกั เมือพูดถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็ต้องนึกถึงถนนนาธาน ซึง
ทอดยาวตังแต่จมิ ซาจุ่ยไปจนถึงย่านปรินซ์ เอ็ดเวิร์ด นับเป็ นถนนสายช็อปปิ งอย่างแท้ จริง และเป็ นเสน่ห์อย่างหนึง
ของฮ่ องกง ทีทังสองฟากฝั งของถนน จะเต็มไปด้ วยร้ านค้ าต่าง ๆ มากมาย ทังเสือผ้ าแบรนด์เนมชือดังทัวโลก เครื อง
หนังชันดี ห้ างสรรพสินค้ าทันสมัย ร้ านอาหารและภัตตาคารสุดหรู โรงแรมตังแต่ระดับเกสต์เฮ้ าส์ ไปจนถึงระดับ
5 ดาว
จนถึงเวลานัดหมายนําท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเช็คแลบก๊ ก
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เทียวบินที CX613 กลับสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารบนเครื อง

20.00 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมกับความประทับใจมิร้ ูลืม
*****************************************************************************************************************************************

รายการท่ องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรื อสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทังนีถือเป็ นเอกสิทธิของผู้จัด
โดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่ านเป็ นสําคัญ

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ - ปี พัก
กับผู้ใหญ่ ท่าน
มีเตียง
24,900

เด็กอายุ - ปี พัก
กับผู้ใหญ่ ท่าน
ไม่มีเตียง
23,900

พักเดียว

25,900

เด็กอายุ - ปี
พักกับผู้ใหญ่
ท่าน มีเตียง
25,900

20-22 ตุลาคม 2561(วันปิ ยะฯ )
ไฟล์ CX700 : 0815-1210
CX 613 : 1755-2000
21-23 ตุลาคม 2561(วันปิ ยะฯ )
ไฟล์ CX616 : 0640- 1025
CX 701 : 1555 – 1750
27-29 ตุลาคม 2561(วันฮาโลวีน)
ไฟล์ CX700 : 0815 - 1210
CX 703 : 1645-1850

25,900

25,900

24,900

23,900

8,900

25,900

25,900

24,900

23,900

8,900

8,900

หมายเหตุ : กรณีราคาไม่รวมตัวเครื องบิน ผู้ใหญ่ทา่ นละ 16,900 บาท
ราคาเด็กทารก(INFANT ) เด็กแรกเกิดแต่ไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ ราคา 5,900 บาท
ค่ าบริการรวม
ค่าตัวเครื องบิน ไป-กลับ ชันทัศนาจร
ค่ารถรับส่งตามรายการ
ค่าอาหาร ตามรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ยกเว้ นคนต่างด้ าว
ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,0000 บาท ตามเงือนไขกรมธรรม์ และผู้ทีเดินทางอายุตํากว่า
ความคุ้มครอง % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย และผู้เดินทางอายุเกิน ปี ไม่ค้ มุ ครอง
 ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 2ใบ นําหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
 ค่าห้ องพัก สอง-สาม ท่านต่อหนึงห้ อง ในโรงแรมทีระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 ค่าภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง และค่าสินเปลืองเชือเพลิง คํานวณ ณ วันที 1 ม.ค. 2561






ค่ าบริการนีไม่ รวม






ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์ (คิดคํานวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% (คิดคํานวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอืน ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื องดืม
ค่าทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถ คนละ 80 เหรี ยญฮ่ องกง/ ทริ ป *** เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ทีเดินทางจากเมืองไทย คนละ 150 บาท/ทริป ***เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน

หมายเหตุ

ปี หรื อ อายุ - ปี

 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
การก่อการจลาจล ความ ล่าช้ าของเทียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกหรือเข้ าประเทศ เป็ นต้ น
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนรายการท่องเทียวตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั สภาวะของสายการบิน
โรงแรม และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอืน ๆ ทีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย
ความล่าช้ า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีท่าน
ได้ ชําระไว้ แล้ ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน
 บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรื อ เอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ
 รายการนีเป็ นเพียงข้ อเสนอทีต้ องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากได้ สํารองทีนังบนเครื อง และโรงแรมทีพัก
ในต่างประเทศเป็ นทีเรี ยบร้ อย อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
 ราคานีคิดตามราคาตัวเครืองบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรับสูงขึน บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัวเครื องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานทีเกียวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลียนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนส่ง หรื อ หน่วยงานทีให้ บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริการทัวร์อืนทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้ สําหรับค่าบริการนัน ๆ
 หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดของทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทังสิน
 กรุณาตรงต่อเวลาทุกครังทีมีการนัดหมาย
 ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
 **** ออกเดินทางขันตํา 10 ท่าน (มีหวั หน้ าทัวร์ )
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเลือนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
 การท่องเทียวประเทศจีนนันจะต้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพือเป็ นการส่งเสริมการท่องเทียวดังกล่าว คือร้ าน
หยก ร้ านบัวหิมะ ร้ านผ้ าไหม ร้ านขนม ร้ านจิวเวอร์ รี แต่ไม่ได้ มีการบังคับซือ หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่าย
ค่าทัวร์เพิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดังกล่าวแล้ ว
 เนืองจากตัวเครื องบินทีซือมาเป็ นตัวกรุ๊ป ดังนันทีนังทางสายการบินจะจัดเป็ นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯไม่สามารถทีจะ
ร้ องขอได้ วา่ จะขอทีนังโซนไหน และในบางครังทีนังบนเครืองอาจจะไม่ได้ นงติ
ั ดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่อย่างไรเสีย
ทางเจ้ าทีและหัวหน้ าทัวร์ จะพยายามอย่างเต็มทีเผือทีจะได้ นงด้
ั วยกันกับคนในครอบครัว ทังนีจึงเรี ยนมาเพือทราบโดยทัว
กัน และโปรดเข้ าใจ

เงือนไขการจอง 1.วางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ทันทีโดยโอนเข้ าบัญชี แล้ วแฟกซ์หรื อ mail สลิปโอนเงินมาทีบริษัทฯ พร้ อม
แฟกซ์หน้ าพาสปอร์ ตมาด้ วย
2. ค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง

วัน

เงือนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง วัน คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน – วัน ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี

. ยกเลิกการเดินทางภายใน –

วัน ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทงหมดในทุ
ั
กกรณี

*** โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้ งานถึง เดือนหรื อไม่ หากมีการผิดพลาดทางบริ ษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ***
***เมือท่ านได้ ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทังหมด ไม่ ว่าจะเป็ นการชําระผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่ าท่ านรั บทราบและยอมรั บในเงือนไขต่ าง ๆ***

