HONGKONG EXCLUSIVE 3D 2N
หากเอยถึง ‘ฮองกง’ เชื่อไดเลยวาไมมีใครไมรูจักอยางแนนอน บางทานอาจเคยไปไหวพระ ขอพร บางทานอาจเคยไปกินช
อป หรือติดตอธุรกิจตางๆ ทริปนี้เราจะพาทานสัมผัสฮองกงแนวใหม
ขอบอกเลยวาทริปฮองกง ทริปนี้พิเศษกวาใครๆแนนอน เราจะนําทานสักการะ ไหวพระ ขอพร สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์
คูบานคูเมืองของคนฮองกง ทานไหนที่ยังไมเคยทานของเด็ด เปดปกกิ่งรมควันในไมแอปเปล ราน Mott 32 เราจัดให
ทานอยางแนนอน ทริปนี้จะพาทานตลุย กินๆ เที่ยวๆ ชอปๆ ใหหนําใจไปเลยยย
โดยสายการบิน Emirates A380 เครื่องใหมลําใหญที่สดุ ในโลก ชัน้ Business Class
พักหรูระดับเวิลดคลาส Marco Polo Gateway Hotel ใจกลางหางดัง Harbour City

กําหนดการเดินทาง : กรกฎาคม – ตุลาคม 2561
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

13-15
03-05 / 10-12 / 11-13 / 17-19
14-16
12-14 / 13-15 / 20-22 / 21-23

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮองกง – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – ชมความงามฮองกงยามราตรี

10.30 น.

คณะผูรวมเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร T สายการบิน เอ
มิเรตส แอรไลน Business Class(EK) **สังเกตปาย Smile Trip ** พนักงานตอนรับใหบริการพรอมติดปายชื่อ และรับ
เอกสารการเดินทาง เช็คอินไดทชี่ อ ง Business Class ไดเลยนะคะ ทานจะไดรับบัตร Priority Pass สําหรับใชในการผานพิธี

การตรวจคนเขา-ออกเมือง ไมตองรอคิวยาวนะจา จากนัน้ หากทานใดชอปปงเสร็จแลวก็ อยาลืมแวะทานอาหารเบาๆ
รองทองกอนขึน้ เครื่องไดที่ Lounge Emirates ชั้น 3 Concourse E กอนนะ เดินขึ้นเครื่องแลวอยาหลงไปนั่ง Economy
Class นะคาเพราะเราจัดใหทานขึ้นชั้น 2 ของสายการบินยักษใหญลํานี้ เดินเชิ่ดๆ เริด่ ๆ เกๆ สูชั้น Business Class
14.00 น. ออกเดินทางสู ฮองกง โดย สายการบินเอมิเรตส แอรไลน เที่ยวบิน EK384 Business Class
สําหรับทานไหนอยากอัพรูปสวยๆเชือ่ มตอ WIFI ไดเลยนะคา (หรือสอบถามเจาหนาที)่
(บริการอาหารและเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม ออ!! Lounge บนเครื่องเดินไปดานหลังสุด อยาลืมไปใชบริการนะ ฟรี!!
ไมคิดตังค)
18.05 น.
ถึงสนามบิน เช็คแลปกอก ฮองกง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว รบกวนทุกทานปรับนาฬิกาบนขอมือให +1 ช.ม. สวน
Smart Phone ทั้งหลายเพียงทานเชื่อตอ Wifi เวลาก็จะปรับอัตโนมัติจะ ไดพบกับไกดที่มีประสบการณ เปนคนไทยแท พูดไทย
ไดชัดเจน 100% นําทานเดินทางผานสะพานแขวนชิงหมา ชมวิวทิวทัศน อันสวยงามของประเทศฮองกง..."ฮองกง" เปน
ภาษากวางตุง ซึง่ มาจากภาษาจีนกลาง วา "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไมเหมือนใคร หมายความวา "ทาเรือหอม" มี
ความเปนมา สืบเนื่องมาแตครั้งที่กวางตุง เปนแหลงปลูกไมหอมชนิดหนึ่ง สงขายเปนสินคาออกโดยที่ตองมาขนถายสินคากัน
ที่ทาเรือน้ําลึกตอนใตสุด

นําทานชม เดอะพีค มักไดรบั กลาวขานวาเปนจุดหมายปลายทางสุดแสนประทับใจของฮองกง แคระหวางขึ้นไปก็
แทบจะทําใหหลงมนตสเนหแลว แมไมใชจุดที่สงู ที่สุดของฮองกง หากวิคตอเรียพีค ถือเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะ
นักทองเที่ยวที่ไดไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮองกงไดทั้งหมด ตั้งแตอาววิคตอเรีย ตึกระฟา
เรือเฟอรรี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ําคืนของฝงเกาลูน ทั้งหมดสรางตามหลักความเชือ่ เรื่องฮวงจุย อยาลืมเซลฟกับ
วิวสวยๆบนวิคตอเรียพีค มาฝากคนที่ไมไดไปใหอิจฉากันเลนๆนะคา และพิเศษกวาใครๆ นําทานสูบนตึกของ Sky
Terrace 428 ทานจะไดเห็นมุมที่สวยกวา เห็นตึกระฟาที่มีประกายสวยงามราวกับอยูเหนือกาแล็กซี่

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนกวางตุงแบบดั้งเดิม)
เมื่อทุกทานหนังทองตึง หนังตาก็จะหยอนตามมา นําทุกทานเขาสูที่พกั สุดหรูระดับเวิลดคลาส MARCO POLO
GATEWAY HOTEL โรงแรมตั้งอยูใจกลางหางดัง Harbour City ตรงหัวมุม Canton Road แหลงชอปปงยานจิมซาจุย
เดินไปรถไฟฟาเพียง 5 นาที หากทานไหนยังไมอยากนอนมาเดินยอยกันได เพียงเดินออกจากโรงแรม หันซาย หัน
ขวา ก็เปน Shop ตางๆรานคามากมาย ออ!! ในหองมีสมารทโฟน 1 เครื่อง ทานสามารถพกติดตัวไปไหนก็ไดในฮองกงโทรหา
กันได ฟรี!! ตลอด 24 ชม. จนกวาจะ Check Out

วันที่สอง

วัดแชกงหมิว – เจาแมกวนอิมรีพลัสเบย – ราน Mott 32 – นัง่ กระเชานองปง 360 องศา - ไหวพระใหญโปวหลิน
– ชอปปง City Gate Outlet
รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซํา) หลังอาหารนําทานเดินทางสู วัดเชอกุง หรือที่รูจักกันดีในนามของ
วัดแชกงหมิว”

เชา

หรือ วัดกังหันนําโชค ถามาวัดนี้ตอ งอธิฐานขอในดาน โชคลาภ ทรัพยสินเงินทอง ธุรกิจการงานใหเจริญรุงเรื่อง มี
กังหันทองแดงทีเ่ ชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบจะขับไลสิ่งชัว่ รายและนําแตสิ่งดีๆ มาให (ศักดิ์สิทธิ์มากๆ อยากใหทุกทาน
ตั้งใจอธิฐานขอพร) จากนั้น นําทานสูโรงงานจิวเวลรี่ ที่โดงดังที่สุดบนเกาะฮองกงของ บริษัท ฮองกง จิวเวลรี่ กรุป จํากัด

นําทานเดินทางสู รีพัลสเบยหรืออาวน้ําตื้น ซึง่ ชื่ออาวนี้ไดมาจากชื่อเรือรบของอังกฤษทีม่ าจอดเพื่อรักษาการณอา วอาวดาน
นี้เปนอาวน้าํ ตื้น ซึง่ ไดรับความนิยมจากคนฮองกงเองที่มาเทีย่ วพักผอน ซึ่งดานหนึ่งของอาวมีวัดเจาแมกวนอิม ถือเปนวัด
สําคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮองกง สรางในป ค.ศ.1993 โดยแตละปมีนักทองเที่ยวจํานวนมากมาขอพรเจาแมกวนอิม, เจาแม
ทับทิมและเทพเจาตางๆ กอสรางประดิษฐานไวมากมาย ตามความเชือ่ ถือศรัทธา พระสังกัจจจาย บูชาเพื่อ
ความสุข, เจาสมุทร เทพเจาแหงโชคการงาน พระกาฬเทพเจาแหงความมั่งคั่ง มีเทพแหงวาสนา เทพแหงดวงชะตา
รวมทั้งกามเทพ ที่มีวธิ ีการเสีย่ งทายดวยดายแดง และอธิษฐานดวยการลูบคลําหินกอนกลมอยางตั้งใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Mott 32)
Mott 32 มีประวัติยาวนานยอนไปตั้งแตป 1851 เริ่มจากรานขายของชําสไตลจีนเลขที่ 32 Mott Street ในนิวยอรกจนได
กลายเปนหนึง่ ในจุดเริม่ ตนของยานไชนาทาวน มี 2 สาขาดวยกันที่ฮองกงและแวนคูเวอร เปนรานอาหารจีนสุด Classy
ระดับตํานานเสริฟจีนอาหารสไตลโมเดิรนกวางตุง จุดเดนคือเนนวัตถุดิบที่พรีเมี่ยมอลังการจากทัว่ โลก สราง
ชื่อเสียงไวดี รางวัลการันตีมากมายทั้งจาก HK Tatler, Lifestyle Asia, Time Out และอื่นๆ เมนูขนึ้ ชือ่ ประจําของราน
‘เปดปกกิ่งรมควันดวยไมแอปเปล’

ชวงบายนําทานสูก ระเชานองปง 360 องศา ซึ่งกอนที่จะขึน้ กระเชานองปงนั้น เราไดเตรียมตั๋วใหทานไวเรียบรอย
แลว และเดินไปทางชองพิเศษเพื่อสแกนตั๋ว สําหรับกรุป VIP ของเราเทานัน้ ไมตองไปยืนตอแถวรอคิวใหเมือ่ ย

นําทาน นั่งกระเชา Ngong Ping 360 องศา จากตุงชุงสูที่ราบนองปง ในเวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว
360 องศาของเกาะลันเตา (กระเชาที่เราจัดให เปนแบบคริสตัล 2 ขา นะคา ลูกเด็กเล็กแดงก็ เสียว สยิวกิว้ ไปตามๆกัน)
จากนัน้ นําทานกราบนมัสการขอพรกับองค Tian Tan Buddha Statue องคพระสรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง
200 แผน หนัก 202 ตันและสูง 24 เมตร รอบขางขององคพระใหญมีเทวดา 6 องคกําลังถวายสิง่ ของ 6 ชิ้นที่มีความหมาย
แทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซึ่งทั้งหมดคือหนทางทีจ่ ะพาสรรพสัตวสูนิพพาน

ค่ํา

หลังจากลงมาจากกระเชากันเปนที่เรียบรอยแลว นําทุกทานชอปปงที่หางดัง City gate Outlet Mall อิสระชอปปง ตาม
อัธยาศัยกับ Outlet สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย ราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป เชน Polo Ralph Laurent,
Coach, Kate Spade, Esprit, Guess,หรือวา Burberry ก็มีใหทา นไดเลือกซื้อไดอยางอิสระ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก MARCO POLO GATEWAY HOTEL
http://www.marcopolohotels.com/

วันที่สาม

เชา

อิสระชอปปง ยานจิมซาจุย – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ขอเกริ่นกอนเลยวา ใครไมลุกมาทานอาหารเชาของโรงแรมนี้ ถือวาพลาดอยางแรง!! กับบัฟเฟตนานาชาติ ใหทุกทานได
เลือกทานใหอิ่มหนําสําราญกันเลยทีเดียว หลังจากมื้อเชาแลว อิสระใหทานไดชอ ปปง เลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
ยานถนนนาธาน เชน น้ําหอม นาฬิกา กระเปาหนังยี่หอ ตางๆ หรือชอปปงสินคา BRAND NAME ชั้นนําที่มีใหทา น
เดินเลือกชอปปงมากกวา 700 รานคา ขอแบนดเนมทุกยี่หอ ทุกชิ้น บนเกาะฮองกง ปลอดภาษีทั้งหมดคะ หรือมีอะไรที่
อยากไดเพิ่มเติม แตไมรวู าอยูตรงไหนสามารถสอบถามไกดไดเลย ซือ้ ของเสร็จทีห่ าง Harbour City ก็สามารถกลับเอา
ของมาเก็บหรือมาแพคกระเปาไดทหี่ องนะคะ เพราะโรงแรมอยูในตึกนีเ้ ลย ไฮโซปะละ (แตแอบกระซิบนิสสนึงวา
โรงแรมใจดีใหเช็คเอาตไดถึงบาย 2 โมงนะ ฝากกระเปาไวได)
***อิสระอาหารมื้อเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย***
ไดเวลานัดหมาย นําทุกทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติ เช็ค แลป กอก

21.45 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส แอรไลน เทีย่ วบินที่ EK385
(Business Class) เชนเดิม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี ใชบริการ Lounge ได
23.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พรอมความประทับใจ

BUSINESS CLASS

วันเดินทาง

ผูใหญ
พักหองละ2 ทาน

13-15 ก.ค.
03-05 ส.ค.
10-12 ส.ค.
11-13 ส.ค.
17-19 ส.ค.
14-16 ก.ย.
12-15 ต.ค
13-15 ต.ค.
20-22 ต.ค.
21-23 ต.ค

32,900
32,900
33,900
36,900
32,900
32,900
37,900
38,900
35,900
35,900

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักรวมกับผูใหญ
มีเตียง+
มีเตียง+
ไมมีเตียง+
1 ผูใหญ
2 ผูใหญ
2 ผูใหญ
32,900
31,900
30,900
32,900
31,900
30,900
33,900
32,900
31,900
36,900
35,900
34,900
32,900
31,900
30,900
32,900
31,900
30,900
37,900
36,900
35,900
38,900
37,900
36,900
35,900
34,900
33,900
35,900
34,900
33,900
**ทารก 0-2 ป ราคา 5,000 บาท**

พักเดี่ยว
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

*** ราคาทัวรดังกลาว ไมมขี องสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรือ กระเปา ***
อัตรานี้รวม
 คาตัว๋ เครื่องบินไป-กลับเสนทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นBusiness Class ไป-กลับพรอมคณะ และคาภาษีสนามบินทุกแหง
ที่มี
 คาที่พักตามระบุในรายการ หองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเทา ** กรุณาระบุลักษณะหองที่คุณตองการเพื่อความ
สะดวกสบายของตัวทานเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไมมีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเปนเตียง Twin ใหกับผูเขาพัก
 คาอาหารที่ระบุในรายการ
 คาเขาชมสถานทีต่ างๆ ตามรายการ
 คารถรับ-สงและนําเที่ยวตามรายการ
 คาน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 40 กิโลกรัม
 หัวหนาทัวร นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
 ประกันอุบตั ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม
 คาใชจา ยสวนตัวอื่นๆ อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพท คาซักรีดเสื้อผา คามินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สงั่ เพิ่ม
นอกเหนือรายการ (หากตองการสั่งเพิ่มกรุณาแจงหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
 คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด
 คาทําหนังสือเดินทาง
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติหรือตางดาว
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%(คิดคํานวณจากคาบริการ กรณีตองการใบกํากับภาษี)คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% (คํานวณจากคาบริการ)
 คาทิปไกดทองถิ่น / คนขับรถประมาณ และหัวหนาทัวร คนละ 100 HKD/ทริป เด็กและผูใหญจายเทากัน ยกเวนเด็กทารก
เงื่อนไขการใหบริการและการยกเลิก
1. กรุณาชําระคา มัดจํา Business ทานละ 15,000 บาท / เดินทางชวงเทศกาลคามัดจําทานละ 20,000 บาท ทันทีหลังการจอง
พรอมแฟกซหรืออีเมลล หนาพาสปอรตและหลักฐานการโอนเงิน เพื่อทําการจอง สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 15 วัน หากไมมี
การชําระมัดจําถือวาการจองไมสมบูรณ บริษัทขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูที่วางมัดจํากอน
2. เงื่อนไขการยกเลิก 2.1 ยกเลิกกอนเดินทาง 30วัน คืนเงินมัดจําบางจํานวน หากมีการเกิดคาใชจา ย เชน ทางบริษัทไดมัดจําตัว๋ กับ
สายการบินแลว หรือ ทางบริษัทไดมีการการันตีโรงแรมกับแลนดทางเมืองนอกแลว
2.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บมัดจํา 80% ของจํานวนเงินมัดจํา
2.3ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-15วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทุกกรณี ยกเวนกรณีหาคนมาเดินทางแทนได และตองมีคาใชจาย
เพิ่มเติมกรณีตั๋วเครื่องบิน/ตัว๋ เรือ ไดทําการออกแลวและตองทําการแกไขชื่อ
3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจ
เรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
4. *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปง ในกรณีที่กระเชาปดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยจาก
ทางเจาหนาที่ไมอนุญาติใหขึ้นเพราะถือหลักความปลอดภัย ดังนัน้ จะไมมีการคืนเงินทุกกรณี ***
5. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งทีก่ รุงเทพ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
6. หนังสือเดินทางตองมีอายุใชงาน ไมนอ ยกวา 6 เดือน และบริษัทรับเฉพาะผูมจี ุดประสงคเดินทางเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือ
เดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6เดือน บริษัทไมรับผิดชอบหากไมเหลือถึงและไมสามารถเดินทางได)
7. ตั๋วเครื่องบินเปนราคาพิเศษกรณีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน ,คืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได
8. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯทางบริษัทจะถือว าทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนแลวทั้งหมด

9. กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจแลวจึงวางมัดจํา
10. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือคามัดจําทีพ
่ ักโดยตรงหรือ โดยการผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทงั้ หมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศและจาก
การปรับขึ้นคาน้าํ มันของสายการบิน
 รายการทองเทีย่ วอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ
 บริษัทฯเปนเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออืน่ ๆ ไมอาจจะรับผิดชอบตอปญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความลาชา
การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แตยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อใหทานเกิดประโยชนและความสุขในการทองเที่ยว การยกเลิก
เที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แตทางบริษัทจะแกไขใหดีที่สุด
 หากเกิดกรณีทรัพยสินหรือเอกสารสวนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร
 หรือคณะที่สูญหายใหถือเปนความรับผิดชอบสวนบุคคล
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวรตามความจําเปนและเหมาะสม
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเนื่อง มาจากภัยจลาจล ประทวง ความไมสงบทางการเมือง
 กรุณาตรงตอเวลาทุกครั้งที่มกี ารนัดหมาย
 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางหากผูรวมเดินทางไมถงึ 10 ทาน
 **ออกเดินทางขั้นต่าํ 10 ทาน (ไมมีหัวหนาทัวร) 15 ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร)**
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเลื่อนวันเดือนทางของทาน ในกรณีกรุป ไมสามารถออกเดินทางได
 การทองเที่ยวประเทศจีนนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ ยวดังกลาว คือรานจิวเวอรรี่ แต
ไมไดมีการบังคับซื้อ หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงือ่ นไข
ดังกลาวแลว
 ***ในกรณีทลี่ ูกคาจองทัวรและชําระคามัดจําแลว ถือวาทานไดยอมรับในขอความและเงือ่ นไขที่บริษทั แจงขางตน **

