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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจ้ิน 
13.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู8 เคาน์เตอร ์Q1-6สายการบิน

รอยลั จอรแ์ดนเนียลเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก(สายการบินก าหนดให้
โหลดสมัภาระใต้ท้องเครื่องได้น ้าหนัก 30 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบเท่านัน้)***กรณุาใช้กระเป๋าล้อลาก
เพ่ือความสะดวกในการข้ามด่าน*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
16.15 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี RJ182(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
20.05 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางสู่เซินเจ้ิน โดยรถ

โคช้ (ประมาณ 1 ชัว่โมง)และน าท่านเขา้ทีพ่กั 
พกัท่ี REN SHAN HENG HOTEL / SHAN SHUI HOTELหรือเทียบเท่า3* 

วนัท่ีสอง เซินเจ้ิน-ช้อปป้ิงหลอหวู่-จไูห่-สวนหยวนหมิง  
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

หลงัจากนัน้น าท่านเทีย่วชมเมอืงเซินเจ้ินเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมง
ธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่ 2,020 ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิน้ไดร้บัการวางระบบผงัเมอืง
อยา่งดมีสีภาพภูมทิศัน์ และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงามน าท่านเดนิทางสู่ท่ีช้อปป้ิงท่ี Lowuสนิคา้
ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจิน้ซึง่คนไทยรูจ้กัในนามมาบุญครองเมอืงไทยมสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู่ 
เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากส าหรบัคนทีท่่านรกัและตวัท่านเอง
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองจไูห่โดยรถโคช้ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง พกัผ่อนอสิระตามอธัยาศยั 
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บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชมผลติภณัฑท์ีท่ าจากผา้ไหมจีนทีม่ชีื่อเสยีงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมทีห่่มอุ่นในหน้าหนาวและเยน็
สบายในหน้ารอ้น และเลอืกซือ้ผลิตภณัฑห์ยก สนิคา้โอท๊อปของจนี น าท่านเขา้ชมสวนหยวนหมิงหยวน
ซึง่เป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมงิทีน่ครปกักิง่หลงัถูกท าลายโดยพนัธมติรในปีค.ศ. 1860 และเสยีหาย
จนยากแก่การบูรณะพระราชวงัหยวนหมงิใหม่ไดง้บประมาณก่อสรา้งถงึ600 ลา้นหยวน สรา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ 
ณ ใจกลางของภเูขาชลินิในเมอืงจไูห่ท าใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีวชอุ่มและมพีืน้ทีค่รอบคลุม
ทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตรซึง่มขีนาดเท่ากบัสวนเดมิในกรงุปกักิง่ สิง่ทีท่ าใหส้วนหยวนหมงิ
หยวนแห่งใหม่มคีวามแตกต่างกบัสวนเก่าทีป่กักิง่คอืการเพิม่เตมิและตกแต่งสวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวนัตก
ผสมกบัศลิปะจนีสวนหยวนหมงิหยวนใหม่จงึถอืไดว้่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่จ าลองมาจากสถานทีใ่น
ประวตัศิาสตรม์คีุณค่าทัง้ในแงว่ฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์ และธุรกจิการท่องเทีย่วสวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้
ชมตัง้แต่วนัที ่ 1 กุมภาพนัธ ์ ค.ศ.1997 เป็นตน้มามภีเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหน้าเป็นพืน้ทีร่าบ 
สิง่ก่อสรา้งต่างๆสรา้งขึน้เท่าของจรงิในอดตีทุกชิน้ มมีากกว่า 100 ชิน้ อาท ิ เสาหนิคู่สะพานขา้มธารทอง 
ประตูตา้กง ต าหนกัเจิง้ต้ากวางหมงิ สะพานเก้าเลีย้ว 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพิเศษ...เป็ดย่าง 
พกัท่ี SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม จไูห่-ถนนคู่รกั-หวีหน่ี-มาเกา๊-เซนตป์อล-เซนาโด้สแควร-์เวเนเช่ียน-จไูห่-ช้อปป้ิงตลาดใต้ดิน  
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

ชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี“ยาบวัหิมะ”สรรพคุณหลากหลายแก้น ้ารอ้นลวก,แผลไฟไหม,้แกร้ดิสดีวง
,ฮ่องกงฟุตฯลฯจากนัน้น าท่านชิมชาจีน เช่น อู่หลง ผเูออชารสชาตดิขีึน้ชื่อของจนี นัง่รถผ่านชมทวิทศัน์
ของถนนคู่รกัThe Lover’s Roadถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รฐับาลเมอืงจไูห่ได้
ตกแต่งภมูทิศัน์ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ื่อว่าถนนคู่รกักเ็พราะว่าภายใน
บรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ไดม้กีารน าเก้าอี ้ หรอืมา้นัง่ซึง่ท ามาส าหรบั 2 คนนัง่เท่านัน้ จงึไดช้ื่อว่าถนน
คู่รกั ปจัจบุนัเป็นทีนิ่ยมของบรรดาคู่รกัแวะถ่ายรปูกบัสาวงาม“หวีหน่ี” จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์สาวงามกลาง
ทะเลสญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหเูป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตรถอืไข่มกุอยูร่มิทะเล 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางขา้มด่านจไูห่ สู่มาเกา๊ ซึง่เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจในอดตีมาเก๊า
เป็นเพยีงแค่หมูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเลก็ๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จน
มาถงึช่วงตน้ศตวรรษที ่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมุทรแถบนี้เพื่อตดิต่อคา้ขายกบัชาวจนี
และมาสรา้งอาณานิคมอยูใ่นแถบนี้ทีส่ าคญัคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้น
สถาปตัยกรรมและศลิปวฒันธรรมของชาตติะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่กีาร
ผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวัจนเรยีกไดว้่าเป็น"ยโุรปใจกลางเอเชีย"น า
ท่านเลอืกซือ้สินค้าพื้นเมืองท่ีขึ้นช่ือของมาเกา๊เช่น คุก้กีอ้ลัมอนดม์ะนาวโปรตุเกส ขนมผวัจา๋เมยีจา๋ หมู
แผ่นสตูรพเิศษ น ้ามนัปลา 
ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลหรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ ัง้องค ์ มคีวามสงู 18 
เมตรหนกักว่า 1.8 ตนั ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรอืงรอง
เหลอืงอรา่มงดงามจบัตาเจา้แมก่วนอมิองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอมิลกูครึง่ คอืป ัน้เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิแต่ว่า
กลบัมพีระพกัตรเ์ป็นหน้าพระแม่มารทีีเ่ป็นเช่นนี้กเ็พราะว่าเป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตุเกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพื่อ
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เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสทีส่่งมอบมาเก๊าคนืใหก้บัจนีและน าท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถแ์ห่งนี้
เคยเป็นส่วนหนึ่งของวทิยาลยัเซนตป์อล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยั
ตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถ์เซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูกท าลายถงึสองครัง้ 
ในปี1595 และ1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลยัและโบสถถ์ูกท าลายจนเหลอื
แต่ดา้นหน้าของตกึฐานโบสถส์่วนใหญ่และบนัไดหน้าดา้นหน้าของตกึแสดงใหเ้หน็ถงึสไตลผ์สมระหว่าง
ตะวนัออกและตะวนัตกและมอียู่ทีน่ี่เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ในโลก แวะชมย่านเซนาโด้สแควร ์ ถอืไดว้่าเป็น
ท าเลทองทางธุรกจิของมาเก๊าเพราะรวบรวมสนิคา้คุณภาพและรา้นคา้ต่างๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทุกแบบ
ทุกสไตล ์ และยงัมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยูด่ว้ยเรยีกว่าชอ้ปป้ิงทีน่ี่แห่ง
เดยีวกค็ุม้เกนิพอน าท่านเยีย่มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรรูะดบั 6 ดาว เชญิท่าน
สมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วาม
บนัเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัมากมายกว่า 350 รา้น 
ใหท้่านไดส้มัผสักบัภตัตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่เรอืกอนโด
ล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรอืจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มอียูท่ ัง้หมด 4 
โซนใหญ่ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลาเดนิทางกลบัสู่เมอืงจไูห่ น าท่านสู่ตลาดกงเป่ย หรือตลาดใต้ดินแหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่
ของเมอืงจไูห่มสีนิคา้มากมายใหท้่านเลอืกซือ้อาทเิช่นโทรศพัทม์อืถอื, เกมสบ์อย, mp3, mp4, กระเป๋า, 
รองเทา้, เสือ้ผา้ตามแฟชัน่ตามฤดกูาลในช่วงนัน้, ผลไม,้ อาหารและขนม 
พกัท่ี SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีส่ี จไูห่-ฮ่องกง-ซิต้ีทวัร–์ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse bay-Victoria-ช้อปป้ิง-กรงุเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม น าท่านเดนิทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอรร์ี่ (1 ชัว่โมง)น าท่านเทีย่วเกาะ

ฮ่องกงขึน้สู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม เป็นจดุชมววิทีคุ่ณจะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม อ่าว
วคิตอเรยีทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก และตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้สงูตดักบัแนวเขาเขยีวขจอีนัแสนสวยงาม เชญิ
ถ่ายรปูตามอธัยาศยั น าท่านเยีย่มชมโรงงานจิวเวอรร์ี่ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลั
อนัดบัเยีย่มยอด น าท่านสู่หาดทรายรีพลสัเบยR์EPULSE BAY หาดทรายรปูจนัทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทสีุด
แห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูป ัน้ของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิ
โห่วซึง่ท าหน้าทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด นมสัการ
ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชื่อกนัว่า
ขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปีและน าท่านเลอืกซือ้สมนุไพรจีนซึง่ถอืเป็นสนิคา้เพื่อสุขภาพ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพิเศษ...ห่านพะโล้ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่แหล่งช้อปป้ิงท่ีย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนด์
เนมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบ
ไหนหรอืงบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวาง
เหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลกอกี
ทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของ
ฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ป
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มากกว่า 700 รา้น อาท ิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & 
SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่Toy’s Usสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

21.35 น.  ออกเดนิทางโดย เท่ียวบินท่ี RJ183(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
23.25 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

22-25 พ.ย. 12,999 12,999 12,999 3,500 
8-11 ธ.ค. 14,999 14,999 14,999 4,500 

29 ธ.ค.-1 ม.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,500 
 

อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 
30 กก. (สายการบนิก าหนดใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครื่องไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้) / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 
ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่าวซี่าเขา้เมอืงจนีเป็นวซี่ากรุป๊ (กรณทีีม่วีซี่าจนีอยู่แลว้ไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยได)้ / ค่า
ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 120 หยวน/ท่าน*** ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ 30 กก. / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ ฯลฯ / 
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และกรณุาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ท าการจองกรณตีอ้งการใบก ากบัภาษ ี / ค่า
ภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี / ค่าวีซ่าจีนแบบเด่ียวกรณีด่านตม. แจ้งปิด 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 24 ช่ะวโมง พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อน
เดินทาง 30 วนั 
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***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง อฟัเดตเพ่ิมเติมตัง้แต่วนัท่ี 23 พ.ค. 2561 
- ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (สแกนส ีหรอืถ่ายรปูส ีแบบหน้าตรงเตม็หน้าเท่านัน้ ***ตามตวัอยา่ง***) 
และหนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุใชง้านเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
- ทีอ่ยูป่จัจบุนั (นามสกุลเดยีวกนั ใชท้ีอ่ยูเ่ดยีวกนัได)้ 
- เบอรโ์ทรศพัท ์
 
***ลกูค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน 

บริษทัฯ ทวัรไ์ม่สามารถย่ืนเป็นวีซ่ากรุป๊ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ 
กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลกูค้าจะต้องเป็นผูร้บัผิดชอบเองทัง้หมด*** 

เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 
2. เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ในอนาคต 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภาษนี ้ามนัใหมท่ีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ 
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
6. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 
7. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว  
คอืรา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัร์
เพิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 


