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วันแรก
12.30 น.

กรุ งเทพฯ-ฮ่ องกง-เซินเจิน้
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก(กรุ ณาใช้ กระเป๋าล้ อลากท่ านละ 1 ใบเพื่อความสะดวกในการ
ข้ ามด่ าน)
14.55 น.
ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบิน CX654 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
18.50 น
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อย
นาท่านนัง่ รถโค้ ชปรับอากาศข้ ามสะพานชิงหม่าสู่ฝั่งเกาลูน ฮ่องกงตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดยมาเก๊ าอยู่ทางฝั่ งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่ องกงเดิมเป็ น
เพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอาเภอซินอัน เมืองเซินเจิน้ หลังจากจีนพ่ายแพ้ ในสงครามฝิ่ น เกาะฮ่อง กง และ
เกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลาดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ ทาสัญญาเช่าซื ้อ
พื ้นที่ทางตอนใต้ ของลาน ้าเซินเจิ ้น ซึง่ ปั จจุบนั เรี ยกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทังเกาะรอบข้
้
าง ซึ่งมีอาณาบริ เวณกว้ างใหญ่กว่า
เมื่อครัง้ อังกฤษเข้ ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่ นเกือบสิบเท่าและนาท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิน้ โดยรถไฟฟ้าหลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อยแล้ ว
พักที่FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่สองเซินเจิน้ -ช้ อปปิ ้ งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์ เซินเจิน้ -โชว์ นา้ พุ 3 มิติ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองเซินเจิน้ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมูบ่ ้ านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มี
เนื ้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิน้ ได้ รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทศั น์ และสภาพแวดล้ อมที่เป็ น
ระเบียบสวยงาม นาท่านแวะชมหยก สินค้ าโอท๊ อปของจีน และชิมชาจีน เช่น อูห่ ลง ผูเออชารสชาติดีขึ ้นชื่อของจีน สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางช้ อปปิ ้ งที่หลอหวู่Lowuสินค้ าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ ้น ซึง่ คนไทยรู้จกั ในนามมาบุญครองเมืองไทย
มีสนิ ค้ ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋ า รองเท้ า นาฬิกา เสื ้อผ้ า ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากสาหรับคนที่ท่านรัก และ
ตัวท่านเองนาท่านเดินทางสู่วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหว้ เทพจ้ ากวนอู สัญลักษณ์ ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญู
รู้คุณ ความจงรักภักดี ความกล้ าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรี ยบเสมือนตัวแทนของความเข้ มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่น
คร้ ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมัน่ คงดัง่ ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึง
ขอให้ ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้ เพลี่ยงพล ้าแก่ฝ่ายตรงข้ าม และให้ เกิดความสมบูรณ์ ด้วยคนข้ างเคียงที่ซื่อสัตย์หรื อบริ วารที่
ไว้ ใจได้ นนั่ เองดังนันประชาชนคนจี
้
นจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ ท่านเพื่อความเป็ นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ
ด้ าน
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ เซินเจิน้ Shenzhen Museum ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมือง
เซินเจิ ้น มีทงโบราณวั
ั้
ตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิ ดให้ เข้ าชมมาตังแต่
้ ปี 1988และชม
สินค้ ายาประจาบ้ านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ”สรรพคุณหลากหลายแก้ น ้าร้ อนลวก, แผลไฟไหม้ , แก้ ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯนา
ท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้ าไหมจีนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้ าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้ าหนาวและเย็นสบายในหน้ าร้ อนชม
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ค่า

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

วิธีการนาเส้ นไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้ าทังใช้
้ เครื่ องจักรและแรงงานคน ชมการดึ งใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริ ง) เพื่อมาทาใส้
นวมผ้ าห่มไหมซึง่ เหมาะกับการซื ้อเป็ นทังของฝากและใช้
้
เอง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพิเศษ...อาหารซีฟ้ ด+ไวน์
แดง
ู
นาท่านสูย่ า่ นธุรกิจหลักของเซินเจิ ้นเบย์ พื ้นที่ประมาณ 125 ล้ านตารางเมตร เป็ นโครงการที่แสดงถึงวัฒนธรรมด้ านท่องเที่ยว,
บันเทิง, ช้ อปปิ ง้ , ร้ านอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมายพร้ อมกับชมโชว์ นา้ พุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียงที่
งดงามตระการตา (Shenzen 3D Water Show OCT)
โชว์น ้าพุ 3 มิติที่เซินเจิ ้น (Shenzen3D Water Show)ปิ ดปรับปรุงตังแต่
้ วนั ที่ 8 พ.ค. 2561
และจะเปิ ดประมาณปลายเดือนก.ค. 2561
โปรแกรมจะเปลีย่ นเป็ นไปชมโชว์น ้าพุเต้ นระบา (Shekou Sea World Music Fountain)
นาท่านชมโชว์ นา้ พุเต้ นระบาShekou Sea World Music Fountainเป็ นโชว์น ้าพุเต้ นระบาประกอบดนตรี พร้ อมฉากหลังที
เป็ นเรื อ MINGHUA เรื อยอร์ ชสุดหรู แต่เดิมเป็ นของประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชาร์ ลสเดอโกล ต่อมาทางจีนได้ ซื ้อต่อ และได้ นามา
ทอดสมอที่ทา่ เรื อ SHE KOU เพื่อจัดเป็ นสถานที่ทอ่ งเทียวที่ตระการตา
พักที่FX HOTEL / LEE GARDEN HOTELหรือเทียบเท่ า
ซิตีท้ ัวร์ -Repulse Bay-อ่ าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้ อปปิ ้ งถนนนาธาน-ฮ่ องกง-กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
น าท่า นเดิ น ทางกลับ ฮ่ อ งกงโดยรถไฟฟ้ า ผ่า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ งเรี ย บร้ อยแล้ ว น าท่ า นเที่ ย วเกาะฮ่ อ งกงขึน้ สู่
VICTORIA หนึง่ ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็ นจุดชมวิวที่คณ
ุ จะต้ องทึง่ กับความสวยงาม อ่าววิคตอเรี ยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
และตึกระฟ้ าที่พงุ่ ทะยานขึ ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอนั แสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย นาท่านชมโรงงานจิวเวอร์ ร่ ี ที่
ขึ ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้ รับรางวัลอันดับเยี่ยม นาท่า นสูห่ าดทรายรี พลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรู ป
จันทร์ เสี ้ยวแห่งนี ้สวยที่สดุ แห่งหนึง่ และยังใช้ เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ ไปหลายเรื่ องมีรูปปั น้ ของเจ้ าแม่กวนอิม และเจ้ า
แม่ทินโห่วซึ่งทาหน้ าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูช่ ายหาด นมั สการขอพรจาก
เจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคล ข้ ามสะพานต่ออายุซงึ่ เชื่อกันว่าข้ ามหนึง่ ครัง้ จะมีอายุเพิ่มขึ ้น 3
ปี นาท่านชมสมุนไพรจีน ซึง่ ถือเป็ นสินค้ าเพื่อสุขภาพสามารถเลือกซื ้อเป็ นของฝากแด่คนทางบ้ าน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่วัดแชกงหมิว หรื อวัดกังหันนาโชควัดนี ้ตังอยู
้ ่ที่ตาบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็ นชานเมืองของฮ่องกง เป็ นวัดเก่าแก่ของ
ฮ่องกงสร้ างขึ ้นเมื่อ 400 กว่าปี ผ่านมาแล้ วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ ้นชื่อลือชาในเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์ในด้ านของโชคลาภทรัพย์สิน
เงินทอง โดยมีรูปปั น้ เจ้ าพ่อแช้ ก๊ ง และดาบไร้ พา่ ยเป็ นสิง่ ศักดิ์สทิ ธ์ประจาวัด ตานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดิน
จีนเกิดกลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ ้นทัว่ ประเทศ และเหตุการณ์นี ้ได้ ก่อเกิดบุรุษชาตินกั รบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ ง ที่ได้ ยกทัพ
ไปปราบปรามความวุน่ วายที่เกิดขึ ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ ชื่อว่าเป็ นนักรบที่ได้ ชื่อว่าไม่เคยแพ้ ใคร เพราะไม่ว่าจะยก
ทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้ รับชัยชนะเสมอ และดาบคูก่ ายของท่านก็ได้ ชื่อว่าเป็ นดาบไร้ พา่ ยเช่นกัน ดาบไร้ พ่ายของท่านคน
จีนถือว่ามีความเป็ นมงคลในด้ านของศาสตร์ วงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็ นอย่างสูงธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับ
จาลองดาบของท่านไปก่อสร้ างตึกสานักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึง่ เป็ นตึกที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกง
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เลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็ นที่มาของจี ้กังหันนาโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ ไหนที่มาฮ่องกง
เป็ นต้ องเลือกเช่าเลือกซื ้อสินค้ ามงคลชิ ้นนี ้ เพื่อเสริ มสร้ างบารมีและศิริมงคลให้ กบั ชีวิตด้ วยกันทังสิ
้ ้น
นาท่านเดินทางสูแ่ หล่งช้ อปปิ ง้ ที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้ าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะ
ได้ เลือกซื ้อสินค้ าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรื องบประมาณเท่าใดศูนย์การค้ าชันเลิ
้ ศของ
ฮ่องกงมีทกุ สิ่งที่คณ
ุ ต้ องการ ศูนย์การค้ าที่กว้ างขวางเหล่านี ้เป็ นแหล่งรวมห้ องเสื ้อที่จาหน่ายสินค้ าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์
นานาชาติ ชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อี กทัง้ ยังเป็ นที่ที่คุ ณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชัน้ เลิศบรรยากาศหรู เลือ กอร่ อยกับ
ร้ านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อเลือกช้ อปปิ ง้ ที่ โอเชี่ยนเทอร์ มินัล แหล่งรวมสินค้ า Brand Name ชันน
้ าที่มีให้ เลือกชม
และช้ อปมากกว่า 700 ร้ าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของ
ฝากคุณหนูที่ Toy’s Usสมควรแก่เวลาเดินทางสูส่ นามบิน
21.35 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX617 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
23.30 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***ไฟล์ ขากลับวันที่ 26 มิ.ย.HKG-BKK CX703 1950-2145***
ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ
อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่
ร า ค า เ ด็ ก ร า ค า เ ด็ ก พั ก เ ดี่ ย ว
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน เ ส ริ ม เ ตี ย ง ไ ม่ เ ส ริ ม เ ตี ย ง จ่ ายเพิ่ม
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
28-30 มิ.ย.
9,999
9,999
9,999
2,500
5-7 ก.ค.
9,999
9,999
9,999
2,500
12-14 ก.ค.
9,999
9,999
9,999
2,500
19-21 ก.ค.
9,999
9,999
9,999
2,500
21-23 ก.ค.
9,999
9,999
9,999
2,500
26-28 ก.ค.
11,999
11,999
11,999
2,500
2-4 ส.ค.
9,999
9,999
9,999
2,500
4-6 ส.ค.
9,999
9,999
9,999
2,500
11-13 ส.ค.
12,999
12,999
12,999
3,500
16-18 ส.ค.
9,999
9,999
9,999
2,500
18-20 ส.ค.
9,999
9,999
9,999
2,500
23-25 ส.ค.
9,999
9,999
9,999
2,500
25-27 ส.ค.
9,999
9,999
9,999
2,500
30 ส.ค.-1 ก.ย.
9,999
9,999
9,999
2,500
1-3 ก.ย.
9,999
9,999
9,999
2,500
6-8 ก.ย.
9,999
9,999
9,999
2,500
8-10 ก.ย.
9,999
9,999
9,999
2,500
4

13-15 ก.ย.
15-17 ก.ย.
20-22 ก.ย.
11-13 ต.ค.
13-15 ต.ค.
18-20 ต.ค.
20-22 ต.ค.
25-27 ต.ค.
27-29 ต.ค.

9,999
9,999
9,999
12,999
13,999
11,999
11,999
11,499
11,499

9,999
9,999
9,999
12,999
13,999
11,999
11,999
11,499
11,499

9,999
9,999
9,999
12,999
13,999
11,999
11,999
11,499
11,499

2,500
2,500
2,500
3,500
3,500
2,500
2,500
2,500
2,500

อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษี น ้ามัน กรุ งเทพฯ–ฮ่องกง–กรุ งเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ ป) / ค่ารถโค้ ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่ระบุไว้ ในรายการ / ค่าที่พกั ตามที่ระบุไว้ ในรายการ / ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ ระบุไว้ / ค่าน ้าหนัก
กระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก./ ค่าวีซ่าเข้ าเมืองจีนเป็ นวีซ่ ากรุ๊ ป (กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้ วไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายได้ ) / ค่าประกัน
อุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริ การตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 หยวน/ท่าน*** / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้
ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น ้าหนักเกิน 30 กก. / ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ที่มิได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% และกรุ ณาแจ้ งล่วงหน้ าตังแต่
้
ทาการจองกรณีต้องการใบกากับภาษี / ค่าภาษี เชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก / ค่ าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวกรณีด่าน
ตม. แจ้ งปิ ด
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนที่เหลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิเศษสาหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่ าน ออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์
2. กรุ ณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่ างๆ ก่ อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซือ้ ตั๋วรถไฟ, ซือ้ ตั๋วรถโดยสาร และ
จองห้ องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้ า
***ลูกค้ าท่ านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่ มพาสปอร์ ต ทางตม. จะถือว่ าท่ านใช้ วีซ่าในเล่ มผ่ านด่ านในการเข้ าเมืองจีน บริ ษัทฯ ทัวร์ ไม่
สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุ๊ ปให้ ได้ และถ้ าท่ านใดไม่ แจ้ งว่ ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่ มพาสปอร์ ต
กรณีท่ มี ีค่าใช้ จ่ายเกิดขึน้ ทางลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเองทัง้ หมด***
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เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง อัฟเดตเพิ่มเติมตัง้ แต่ วันที่ 23 พ.ค. 2561
- สาเนาหนังสือเดินทาง (สแกนสี หรื อถ่ายรูปสี แบบหน้ าตรงเต็มหน้ าเท่านัน้ ***ตามตัวอย่าง***)
และหนังสือเดินทางต้ องมีอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้ องมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
- ที่อยูป่ ั จจุบนั (นามสกุลเดียวกัน ใช้ ที่อยูเ่ ดียวกันได้ )
- เบอร์ โทรศัพท์
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
หรื อเก็บค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ ้นจริ ง
/ เก็บค่าใช้ จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้ วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริ การทังหมด
้
100 %

หมายเหตุ
1.
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูง ขึ ้น ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี น ้ามันขึ ้นในอนาคต ทางบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี น ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง เพราะทางบริ ษัทยังไม่ได้ รวมภาษี น ้ามันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ ้น
3.
เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
บริ ษัทฯมีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงหรื อสับเปลีย่ นรายการได้ ตามความเหมาะสมบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการ
เดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
5.
การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะ
เหมาจ่าย
6.
เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
7.
การท่องเที่ยวประเทศจีนนันจะต้
้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้ านหยก ร้ าน
บัวหิมะ ร้ านผ้ าไหม ร้ านขนม ร้ านจิวเวอร์ รี่ เป็ นต้ น หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว

6

