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กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซิ นเจิ้ น
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ Q1-6 สายการบิ น
รอยัล จอร์แดนเนี ยล เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก (สายการบิ นกาหนดให้
โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้น้าหนัก 30 กิ โลกรัม ท่านละ 1 ใบเท่ านัน้ ) ***กรุณาใช้กระเป๋าล้อลาก
เพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน***
15.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิ นที่ RJ 182 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
19.00 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
ั่
นาท่านนังรถโค้
่
ชปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่าสู่ฝงเกาลู
น
ฮ่องกงตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
ั ่ นตกห่าง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูต่ ดิ กับมณฑลกว่างตง (กวางตุง้ ) โดยมาเก๊าอยูท่ างฝงตะวั
ไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็นเพียงหมู่บา้ นประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอาเภอซินอัน เมืองเซินเจิน้
หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860
ตามลาดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทาสัญญาเช่าซือ้ พืน้ ทีท่ างตอนใต้ของลาน้าเซินเจิน้ ซึ่ง
ปจั จุบนั เรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทัง้ เกาะรอบข้าง ซึง่ มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมือ่ ครัง้ อังกฤษเข้า
ยึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า และนาท่านเดินทางสู่เมืองเซิ นเจิ้ นโดยรถไฟฟ้ า หลังผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
พักที่ FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สอง เซิ นเจิ้ น-ช้อปปิ้ งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิ พิธภัณฑ์เซิ นเจิ้ น-โชว์น้าพุ 3 มิ ติ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเทีย่ วชมเมืองเซิ นเจิ้ น เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยู่
ในมณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิน้ ได้รบั การวางระบบผังเมืองอย่างดีมสี ภาพ
ภูมทิ ศั น์ และสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นระเบียบสวยงาม นาท่านแวะชมหยก สินค้าโอท๊อปของจีน และชิ มชาจีน
เช่น อู่หลง ผูเออชารสชาติดขี น้ึ ชื่อของจีน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางช้อปปิ้ งที่หลอหวู่ Lowu สินค้า
ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิน้ ซึง่ คนไทยรูจ้ กั ในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสนิ ค้ามากมายหลายหมวดหมู่
เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสือ้ ผ้า ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝากสาหรับคนทีท่ ่านรัก และตัวท่านเองนำ
ท่ำนเดินทำงสู่วดั กวนอู Kuan Au Temple ไหว้เทพจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ
กตัญญูร้คู ณ
ุ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่ำนเปรียบเสมือนตัวแทนของควำม
เข้มแข็งเด็ดเดีย่ วองอำจไม่ครันคร้
่ ำมต่อศัตรู ท่ำนเป็ นคนจิตใจมันคงดั
่ งขุ
่ นเขำ มีสติปญั ญำเลอเลิศมำก และ
ไม่เคยประมำทกำรบูชำขอพรท่ำนก็หมำยถึงขอให้ท่ำนช่วยอุดช่องว่ำงไม่ให้เพลีย่ งพล้ำแก่ฝำ่ ยตรงข้ำม และ
ให้เกิดควำมสมบูรณ์ดว้ ยคนข้ำงเคียงทีซ่ ่อื สัตย์หรือบริวำรทีไ่ ว้ใจได้นนเองดั
ั่
งนัน้ ประชำชนคนจีนจึงนิยมบูชำ
และกรำบไหว้ท่ำนเพื่อควำมเป็นสิรมิ งคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ด้ำน
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทีย่ วชมพิ พิธภัณฑ์เซิ นเจิ้ น Shenzhen Museum ตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดง
นิทรรศการเกีย่ วกับเมืองเซินเจิน้ มีทงั ้ โบราณวัตถุ ประวัตศิ าสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ
ศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตัง้ แต่ปี 1988และชมสินค้ายาประจาบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิ มะ” สรรพคุณ
หลากหลายแก้น้าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้รดิ สีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ นำท่ำนแวะชมผลิตภัณฑ์ทท่ี ำจำกผ้า
ไหมจีน ทีม่ ชี ่อื เสียงโดยเฉพำะผ้ำห่มไหมทีห่ ่มอุ่นในหน้ำหนำว และเย็นสบำยในหน้ำร้อนชมวิธกี ารนาเส้น
วันแรก
13.00 น.
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ไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้าทัง้ ใช้เครือ่ งจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทา
ใส้นวมผ้าห่มไหมซึง่ เหมาะกับการซือ้ เป็นทัง้ ของฝากและใช้เอง
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิ เศษ...อาหารซีฟด+ไวน์
ู้
แดง
นำท่ำนสู่ยำ่ นธุรกิจหลักของเซินเจิน้ เบย์ พืน้ ทีป่ ระมำณ 125 ล้ำนตำรำงเมตร เป็นโครงกำรทีแ่ สดงถึง
วัฒนธรรมด้ำนท่องเทีย่ ว, บันเทิง, ช้อปปิ้ง, ร้ำนอำหำร, โรงแรม, สโมสรต่ำงๆ มำกมำย พร้อมกับชมโชว์
น้าพุ 3 มิ ติประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา (Shenzhen 3D Water Show OCT)
พักที่ FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สาม ซิ ตี้ทวั ร์-Repulse Bay-อ่าววิ คตอเรีย-วัดแชกงหมิ ว-ช้อปปิ้ งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางกลับฮ่องกงโดยรถไฟฟ้ า ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นาท่านเทีย่ วเกาะ
ฮ่องกงขึน้ สู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม เป็ นจุดชมวิวทีค่ ุณจะต้องทึง่ กับความสวยงาม อ่าว
วิคตอเรียทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลก และตึกระฟ้าทีพ่ ุ่งทะยานขึน้ สูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอนั แสนสวยงาม เชิญ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย นาท่านชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ ทีข่ น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับ
เยีย่ ม นาท่านสู่หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสีย้ วแห่งนี้สวยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง และ
ั้
ยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ไปหลายเรือ่ งมีรปู ปนของเจ้
าแม่กวนอิม
และเจ้าแม่ทนิ โห่วซึง่ ทา
หน้าทีป่ กป้องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยทีท่ อดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจาก
เจ้าแม่กวนอิ ม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้
จะมีอายุเพิม่ ขึน้ 3 ปีนาท่านชมสมุนไพรจีน ซึง่ ถือเป็ นสินค้าเพื่อสุขภาพสามารถเลือกซือ้ เป็นของฝากแด่
คนทางบ้าน
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนสู่วดั แชกงหมิ ว หรือวัดกังหันนาโชค วัดนี้ตงั ้ อยูท่ ต่ี ำบลซ่ำถิน่ ซึง่ ถือเป็นชำนเมืองของฮ่องกง เป็น
วัดเก่ำแก่ของฮ่องกงสร้ำงขึน้ เมือ่ 400 กว่ำปีผ่ำนมำแล้วในสมัยรำชวงศ์ชงิ ขึน้ ชื่อลือชำในเรือ่ งควำม
ั ้ ำพ่อแช้ ก๊ง และดำบไร้พ่ำยเป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธ์
ศักดิ ์สิทธิ ์ในด้ำนของโชคลำภทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรปู ปนเจ้
ประจำวัด ตำนำนเล่ำว่ำในช่วงปลำยของรำชวงศ์ชงิ แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีกำรก่อจลำจลแข็งเมืองขึน้ ทัว่
ประเทศ และเหตุกำรณ์น้ไี ด้ก่อเกิดบุรษุ ชำตินกั รบทีช่ ่อื ว่ำขุนพล แช้ ก๊ง ทีไ่ ด้ยกทัพไปปรำบปรำมควำม
วุ่นวำยทีเ่ กิดขึน้ แทบทุกสำรทิศ และท่ำนเองก็ได้ช่อื ว่ำเป็นนักรบทีไ่ ด้ช่อื ว่ำไม่เคยแพ้ใคร เพรำะไม่ว่ำจะยก
ทัพไปปรำบกบฏทีไ่ หนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ และดำบคู่กำยของท่ำนก็ได้ช่อื ว่ำเป็ นดำบไร้พ่ำยเช่นกัน ดำบ
ไร้พ่ำยของท่ำนคนจีนถือว่ำมีควำมเป็นมงคลในด้ำนของศำสตร์วงจุย้ ในเชิงของกำรต่อสูเ้ ป็นอย่ำงสูงธนำคำร
แบงค์ออฟไชน่ำของฮ่องกงถึงกับจำลองดำบของท่ำนไปก่อสร้ำงตึกสำนักงำนใหญ่ของธนำคำรทีม่ ชี ่อื ว่ำตึก
ใบมีด ซึง่ เป็นตึกทีถ่ อื เป็ นสัญลักษณ์ของเกำะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่ ำของจีก้ งั หันนำโชค
ทีม่ ชี ่อื เสียงของวงกำรกำรท่องเทีย่ วฮ่องกง ทีไ่ ม่ว่ำทัวร์ไหนทีม่ ำฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่ำเลือกซือ้ สินค้ำ
มงคลชิน้ นี้ เพื่อเสริมสร้ำงบำรมีและศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิน้
นำท่ำนเดินทำงสู่แหล่งช้อปปิ้งทีย่ ่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่ เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ำแบรนด์เนมจำกทัว่
ทุกมุมโลก ท่ำนจะได้เลือกซือ้ สินค้ำประเภทต่ำงๆอย่ำงเต็มอิม่ จุใจ ไม่ว่ำคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือ
งบประมำณเท่ำใดศูนย์กำรค้ำชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ุณต้องกำร ศูนย์กำรค้ำทีก่ ว้ำงขวำงเหล่ำนี้เป็น
แหล่งรวมห้องเสือ้ ทีจ่ ำหน่ ำยสินค้ำแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นำนำชำติช่อื ดังจำกทัวทุ
่ กมุมโลก อีกทัง้ ยังเป็ น
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21.25 น.
23.20 น.

ทีท่ ค่ี ุณสำมำรถจะอิม่ เอมกับอำหำรชัน้ เลิศบรรยำกำศหรูเลือกอร่อยกับร้ำนอำหำรรสเด็ดของฮ่องกง หรือ
เลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้ำ Brand Name ชัน้ นำทีม่ ใี ห้เลือกชม และช้อปมำกกว่ำ
700 ร้ำน อำทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของ
ฝำกคุณหนูท่ี Toy’s Us สมควรแก่เวลำเดินทำงสู่สนำมบิน
ออกเดินทางโดย เที่ยวบิ นที่ RJ183 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ

เริ่มตัง้ แต่เดือนเมษายน เป็ นต้นไปเวลาบินเปลี่ยนเป็ น
BKK-HKG RJ182 1615-2005 // HKG-BKK RJ183 2135-2325
อัตราค่าบริ การ
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RJ182 1615-2005
RJ183 2135-2325

14-16 ก.พ.
21-23 ก.พ.
28 ก.พ.-2 มี.ค.
7-9 มี.ค.
21-23 มี.ค.
4-6 เม.ย.
11-13 เม.ย.
25-27 เม.ย.
9-11 พ.ค.
23-25 พ.ค.
6-8 มิ .ย.

ราคาเด็กไม่เสริ มเตียง พักเดี่ยว
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิ่ ม

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กเสริมเตียง

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

8,888

8,888

8,888

2,500

8,888

8,888

8,888

2,500

8,888

8,888

8,888

2,500

8,888

8,888

8,888

2,500

8,888

8,888

8,888

2,500

8,888

8,888

8,888

2,500

9,999

9,999

9,999

2,500

9,999

9,999

9,999

2,500

9,999

9,999

9,999

2,500

8,888

8,888

8,888

2,500

8,888

8,888

8,888

2,500

8,888

8,888

8,888

2,500
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20-22 มิ .ย.
4-6 ก.ค.
18-20 ก.ค.

RJ182 1615-2005
RJ183 2135-2325
RJ182 1615-2005
RJ183 2135-2325
RJ182 1615-2005
RJ183 2135-2325

8,888

8,888

8,888

2,500

8,888

8,888

8,888

2,500

8,888

8,888

8,888

2,500

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุป๊ ) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตาม
รายการทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. (สายการบินกาหนดให้โหลดสัมภาระใต้ทอ้ งเครือ่ ง
ได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ) / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีทม่ี วี ซี ่าจีนอยูแ่ ล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) / ค่าประกัน
อุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 200 หยวน/ท่าน*** / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดินทางทีน่ ้ าหนักเกิน 30 กก. / ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ /
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตัง้ แต่ทาการจองกรณีตอ้ งการใบกากับภาษี/ ค่าภาษี
เชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก / ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวกรณี ด่านตม. แจ้งปิ ด
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ ไทยโกทราเวล จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-7313137 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อบัญชี
บริ ษทั พิคเจอร์ เร็ สค์ เอเชีย จากัด
สุ นนั ท์ ธีระโรจนารัตน์

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
281-234498-5
904-2-01211-1

***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
5

***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน
บริ ษทั ฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุป๊ ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณี ที่มีค่าใช้ จ่ายเกิ ดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด***
เอกสารที่ใช้ ในการเดิ นทางอัฟเดตเพิ่ มเติ มตัง้ แต่ วนั ที่ 23 พ.ค. 2561
- สาเนาหนังสือเดินทาง (สแกนสี หรือถ่ายรูปสี แบบหน้าตรงเต็มหน้าเท่านัน้ ***ตามตัวอย่าง***)
และหนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
- ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั (นามสกุลเดียวกัน ใช้ทอ่ี ยูเ่ ดียวกันได้)
- เบอร์โทรศัพท์
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ ามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
7.
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าว
คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่
ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
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