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วันแรก
13.30 น.

16.15 น.
20.05 น.

วันที่สอง
เช้ า

บ่ าย

กรุงเทพฯ-ฮ่ องกง-เซินเจิน้
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ Q1-6 สายการบินรอยัล จอร์ แดน
เนียล เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก (สายการบินกาหนดให้ โหลดสัมภาระใต้ ท้องเครื่องได้
นา้ หนัก 30 กิโลกรัม ท่ านละ 1 ใบเท่ านัน้ ) ***กรุณาใช้ กระเป๋าล้ อลากเพื่อความสะดวกในการข้ ามด่ าน***
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยเที่ยวบินที่ RJ182 (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อย นาท่านเดินทางสูเ่ ซินเจิน้ โดยรถโค้ ช (ประมาณ 1
ชัว่ โมง) และนาท่านเข้ าที่พกั
พักที่ REN SHAN HENG HOTEL / SHAN SHUI HOTELหรือเทียบเท่ า3*
เซินเจิน้ -ช้ อปปิ ้ งหลอหวู่-จูไห่ -สวนหยวนหมิง
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
หลังจากนันน
้ าท่านเที่ยวชมเมืองเซินเจิน้ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมูบ่ ้ านชาวประมงธรรมดาอยู่ใน
มณฑลกวางตุ้ง มีเนื ้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ ้นได้ รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมทิ ัศน์ และ
สภาพแวดล้ อมที่เป็ นระเบียบสวยงามนาท่านเดินทางสู่ท่ ีช้อปปิ ้ งที่ Lowuสินค้ าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ ้นซึ่งคนไทยรู้จกั
ในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสนิ ค้ ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋ า รองเท้ า นาฬกิ า เสื ้อผ้ า ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเป็ นของ
ฝากสาหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเองจากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองจูไห่ โดยรถโค้ ชใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง
พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้ าไหมจีนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้ าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้ าหนาว และเย็นสบายในหน้ าร้ อน และ
เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์หยก สินค้ าโอท๊ อปของจีน นาท่านเข้ าชมสวนหยวนหมิงหยวนซึ่งเป็ นสวนจาลองจากสวนหยวนหมิงที่
นครปักกิ่งหลังถูกทาลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะพระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้
งบประมาณก่อสร้ างถึง600 ล้ านหยวน สร้ างขึ ้นใหม่อีกครัง้ ณ ใจกลางของภูเขาชิลนิ ในเมืองจูไห่ทาให้ สวนแห่งนี ้โอบล้ อมด้ วย
ขุนเขาที่เขียวชอุ่มและมีพื ้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตรซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิง่ ที่
ทาให้ สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่งคือการเพิม่ เติมและตกแต่งสวนที่เป็ นศิลปะแบบ
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เย็น
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

ตะวันตกผสมกับศิลปะจีนสวนหยวนหมิงหยวนใหม่จึงถือได้ วา่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจาลองมาจากสถานที่ในประวัตศิ าสตร์
มีคณ
ุ ค่าทังในแง่
้
วฒ
ั นธรรม ประวัตศิ าสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยวสวนนี ้ได้ เปิ ดให้ บุคคลเข้ าชมตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.
1997 เป็ นต้ นมามีภเู ขาโอบรอบทัง้ 3 ด้ าน ด้ านหน้ าเป็ นพื ้นที่ราบ สิง่ ก่อสร้ างต่างๆสร้ างขึ ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ ้น มีมากกว่า
100 ชิ ้น อาทิ เสาหินคูส่ ะพานข้ ามธารทอง ประตูต้ากง ตาหนักเจิ ้งต้ ากวางหมิง สะพานเก้ าเลี ้ยว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เป็ ดย่ าง
พักที่ SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
จูไห่ -ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊ า-เซนต์ ปอล-เซนาโด้ สแควร์ -เวเนเชี่ยน-จูไห่ -ช้ อปปิ ้ งตลาดใต้ ดนิ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ชมสินค้ ายาประจาบ้ านของชาวจีน“ยาบัวหิมะ”สรรพคุณหลากหลายแก้ น ้าร้ อนลวก,แผลไฟไหม้ ,แก้ ริดสีดวง,ฮ่องกงฟุตฯลฯ
จากนันน
้ าท่านชิมชาจีน เช่น อู่หลง ผูเออชารสชาติดีขึ ้นชื่อของจีน นัง่ รถผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รักThe Lover’s Road
ถนนเรี ยบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ ตกแต่งภูมทิ ศั น์ได้ อย่างสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อน
หย่อนใจ และที่ได้ ชื่อว่าถนนคูร่ ักก็เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริมชายหาดแห่งนี ้ได้ มีการนาเก้ าอี ้ หรื อม้ านัง่ ซึ่งทามาสาหรับ 2
คนนัง่ เท่านัน้ จึงได้ ชื่อว่าถนนคูร่ ัก ปัจจุบนั เป็ นที่นิยมของบรรดาคูร่ ักแวะถ่ายรูปกับสาวงาม“หวีหนี่” จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ลสาว
งามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหูเป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตรถือไข่มกุ อยู่ริมทะเล
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางข้ ามด่านจูไห่ สู่มาเก๊ า ซึ่งเป็ นเมืองที่มีประวัตศิ าสตร์ อนั ยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊ าเป็ นเพียงแค่
หมูบ่ ้ านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี ้ยนเป็ นชนชาติดงเดิ
ั ้ ม จนมาถึงช่วงต้ นศตวรรษที่ 16 ชาว
โปรตุเกสได้ เดินเรื อเข้ ามายังคาบสมุทรแถบนี ้เพื่อติดต่อค้ าขายกับชาวจีนและมาสร้ างอาณานิคมอยู่ในแถบนี ้ที่สาคัญคือชาว
โปรตุเกสได้ นาพาเอาความเจริญรุ่งเรื องทางด้ านสถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ ามาอย่างมากมายทา
ให้ มาเก๊ ากลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนเรี ยกได้ วา่ เป็ น "ยุโรปใจ
กลางเอเชีย"นาท่านเลือกซื ้อสินค้ าพืน้ เมืองที่ขนึ ้ ชื่อของมาเก๊ าเช่น คุ้กกี ้อัลมอนด์มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมู
แผ่นสูตรพิเศษ น ้ามันปลา
ผ่านชมเจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเลหรื อเจ้ าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้ างด้ วยทองสัมฤทธิ์ทงองค์
ั้
มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8
ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้ อยสะท้ อนกับแดดเป็ นประกายเรื องรองเหลืองอร่ามงดงามจับตาเจ้ าแม่กวนอิ
มองค์นี ้เป็ นเจ้ าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปัน้ เป็ นองค์เจ้ าแม่กวนอิมแต่วา่ กลับมีพระพักตร์ เป็ นหน้ าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี ้ก็
เพราะว่าเป็ นเจ้ าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตังใจสร้
้
างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้ กบั มาเก๊ าในโอกาสที่สง่ มอบมาเก๊ าคืนให้ กบั จีน และนา
ท่านชม วิหารเซนต์ ปอล โบสถ์แห่งนี ้เคยเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตังในปี
้
1594 และปิ ดไปในปี 1762 และ
เป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้ างขึ ้นในปี 1580 แต่ถกู ทาลายถึงสองครัง้
ในปี 1595 และ1601 ตามลาดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ ในปี 1835 ทังวิ
้ ทยาลัยและโบสถ์ถกู ทาลายจนเหลือแต่ด้านหน้ าของ
ตึกฐานโบสถ์สว่ นใหญ่และบันไดหน้ าด้ านหน้ าของตึกแสดงให้ เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่
เพียงแห่งเดียวเท่านันในโลก
้
แวะชมย่านเซนาโด้ สแควร์ ถือได้ วา่ เป็ นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊ าเพราะรวบรวมสินค้ า
คุณภาพและร้ านค้ าต่างๆ ไว้ มากมาย มีเสื ้อผ้ าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสนิ ค้ าจากโรงงานผู้ผลิตสินค้ าต่างๆ ของมาเก๊ า
วางขายอยู่ด้วยเรี ยกว่าช้ อปปิ ง้ ที่นี่แห่งเดียวก็ค้ มุ เกินพอนาท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6
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ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้ อมสรรพด้ วย สิง่ อานวยความสะดวกที่ให้ ความ
บันเทิง และสถานที่ช้อปปิ ง้ ที่แกรนด์แคนแนลช๊ อป พบกับร้ านค้ าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้ าน ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสกับ
ภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ ้มลองเมนูตา่ งๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่ เรื อกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม
(ไม่ รวมอยู่ในรายการ) หรื อจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทงหมด
ั้
4 โซนใหญ่
ค่า
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสูเ่ มืองจูไห่ นาท่านสูต่ ลาดกงเป่ ย หรือตลาดใต้ ดนิ แหล่งช้ อปปิ ง้ แหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสนิ ค้ า
มากมายให้ ท่านเลือกซื ้ออาทิเช่นโทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋ า, รองเท้ า, เสื ้อผ้ าตามแฟชัน่ ตามฤดูกาล
ในช่วงนัน,
้ ผลไม้ , อาหารและขนม
พักที่ SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันที่ส่ ี
จูไห่ -ฮ่ องกง-ซิตที ้ ัวร์ –ไหว้ เจ้ าแม่ กวนอิม–Repulse bay-Victoria-ช้ อปปิ ้ ง-กรุงเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นาท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์ ร่ ี (1 ชั่วโมง) นาท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ ้นสู่
VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็ นจุดชมวิวที่คณ
ุ จะต้ องทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรี ยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
และตึกระฟ้าที่พงุ่ ทะยานขึ ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย นาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิว
เวอร์ ร่ ีที่ขึ ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้ รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด นาท่านสูห่ าดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY
หาดทรายรูปจันทร์ เสี ้ยวแห่งนี ้สวยทีสดุ แห่งหนึ่ง และยังใช้ เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ ไปหลายเรื่ องมีรูปปั น้ ของเจ้ าแม่
กวนอิม และเจ้ าแม่ทินโห่วซึ่งทาหน้ าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูช่ ายหาด
นมัสการขอพรจาก เจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคล ข้ ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ ามหนึ่ง
ครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึ ้น 3 ปี และนาท่านเลือกซื ้อสมุนไพรจีนซึ่งถือเป็ นสินค้ าเพื่อสุขภาพ
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ห่ านพะโล้
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูแ่ หล่งช้ อปปิ ้ งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้ าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก
ท่านจะได้ เลือกซื ้อสินค้ าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรื องบประมาณเท่าใดศูนย์การค้ าชัน้
เลิศของฮ่องกงมีทกุ สิง่ ที่คณ
ุ ต้ องการศูนย์การค้ าที่กว้ างขวางเหล่านี ้ เป็ นแหล่งรวมห้ องเสื ้อที่จาหน่ายสินค้ าแบรนด์เนมของดีไซ
เนอร์ นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลกอีกทังยั
้ งเป็ นที่ที่คณ
ุ สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชันเลิ
้ ศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับ
ร้ านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อเลือกช้ อปปิ ง้ ที่ โอเชี่ยนเทอร์ มนิ ลั แหล่งรวมสินค้ า Brand Name ชันน
้ าที่มีให้ เลือกชมและ ช้
อปมากกว่า 700 ร้ าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูที่ Toy’s Usสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
21.35 น.
ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ RJ183 (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
23.25 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ
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อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
26-29 พ.ค.
28-31 ก.ค.
11-14 ส.ค.
13-16 ต.ค.

ราคาผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน
11,999
12,999
13,999
14,999

ราคาเด็ก เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
11,999
12,999
13,999
14,999

ราคาเด็ก ไม่ เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
11,999
12,999
13,999
14,999

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม
3,500
3,500
3,500
4,500

อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ระบุ
ไว้ ในรายการ / ค่าที่พกั 3 คืน (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็ นเตียงเสริม) / ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. (สายการบิน
กาหนดให้ โหลดสัมภาระใต้ ท้องเครื่ องได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน)
้ / ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ ระบุไว้ / ค่าวีซ่าเข้ าเมือง
จีนเป็ นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้ วไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายได้ ) / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไข
ของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 120 หยวน/ท่าน*** ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้
ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่นา้ หนักเกิน 30 กก. / ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ที่มไิ ด้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้ งล่วงหน้ าตังแต่
้
ทาการจองกรณีต้องการใบกากับภาษี / ค่าภาษีเชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมอีก / 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. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่ อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซือ้ ตั๋วรถไฟ, ซือ้ ตั๋วรถโดยสาร และ
จองห้ องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้ า
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีวนั กาหนดอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้ องมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
***ลูกค้ าท่ านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่ มพาสปอร์ ต ทางตม. จะถือว่ าท่านใช้ วีซ่าในเล่ มผ่ านด่านในการเข้ าเมืองจีน บริษัทฯ ทัวร์ ไม่
สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุ๊ปให้ ได้ และถ้ าท่ านใดไม่ แจ้ งว่ ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่ มพาสปอร์ ต
กรณีท่ มี ีค่าใช้ จ่ายเกิดขึน้ ทางลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเองทัง้ หมด***
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เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
หรื อเก็บค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ ้นจริง
/ เก็บค่าใช้ จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้ วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทังหมด
้
100 %

หมายเหตุ
1.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ ้น ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนา้ มันขึ ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้ รวมภาษีน ้ามันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ ้น
3.
เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริการใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
บริษัทฯมีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
5.
การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะ
เหมาจ่าย
6.
เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
7.
การท่องเที่ยวประเทศจีนนันจะต้
้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้ านหยก ร้ าน
บัวหิมะ ร้ านผ้ าไหม ร้ านขนม ร้ านจิวเวอร์ รี่ เป็ นต้ น หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่ านรับทราบ
และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
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