กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซิ นเจิ้ น
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M
สายการบิ นคาเธย์
แปซิ ฟิค
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ
ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
(กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากท่านละ 1 ใบเพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน)
14.55 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิค เที่ยวบิ น CX654 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
18.45 น ถึงสนามบิน
Cheak
Lap
Kok
หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
ั่
นำท่ำนนังรถโค้
่
ชปรับอำกำศข้ำมสะพำนชิงหม่ำสู่ฝงเกำลู
น
ฮ่องกงตัง้ อยูท่ ำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนโดยอยูต่ ดิ กับมณฑลกว่ำงตง
ั ่ นตกห่ำงไปรำว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็ นเพียงหมู่บำ้ นประมงเล็กๆ
(กวำงตุง้ ) โดยมำเก๊ำอยู่ทำงฝงตะวั
แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิน้
หลังจำกจีนพ่ำยแพ้ในสงครำมฝิ่น เกำะฮ่องกง
และเกำลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตำมลำดับ ต่อมำภำยหลังในปี 1898
อังกฤษได้ทำสัญญำเช่ำซือ้ พืน้ ทีท่ ำงตอนใต้ของลำน้ ำเซินเจิน้
ซึ่งปจั จุบนั เรียกว่ำ
‘เขตดินแดนใหม่’
รวมทัง้ เกำะรอบข้ำง
ซึง่ มีอำณำบริเวณกว้ำงใหญ่กว่ำเมือ่ ครัง้ อังกฤษเข้ำยึดครองในสมัยสงครำมฝิ่นเกือบสิบเท่ำ
และนำท่ำนข้ำมด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองสู่เซิ นเจิ้ น โดยรถโค้ช (ประมำณ 1 ชัวโมง)
่
และนำท่ำนเข้ำทีพ่ กั
พักที่ ROYAL CENTURY HOTEL / SHAN SHUI HOTELหรือเทียบเท่า3*-4*
วันที่สอง เซิ นเจิ้ น-ช้อปปิ้ งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิ ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังจำกนัน้ นำท่ำนเทีย่ วชมเมืองเซิ นเจิ้ น
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน
เดิมเป็นเพียงหมูบ่ ำ้ นชำวประมงธรรมดำอยูใ่ นมณฑลกวำงตุง้
มีเนื้อที่
2,020
ตำรำงกิโลเมตร
ตัวเมืองเซินเจิน้ ได้รบั กำรวำงระบบผังเมืองอย่ำงดีมสี ภำพภูมทิ ศั น์
วันแรก
12.30 น.

และสภำพแวดล้อมทีเ่ ป็นระเบียบสวยงำมนำท่ำนเดินทำงสู่ที่ช้อปปิ้ งที่
Lowu
สินค้ำรำคำถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิน้
ซึง่ คนไทยรูจ้ กั ในนำมมำบุญครองเมืองไทยมีสนิ ค้ำมำกมำยหลำยหมวดหมู่ เช่น กระเป๋ำ รองเท้ำ นำฬิกำ
เสือ้ ผ้ำ
ให้ท่ำนได้เลือกซือ้ เป็ นของฝำกสำหรับคนทีท่ ่ำนรักและตัวท่ำนเองจำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองจูไห่โดยรถ
โค้ช ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง
่ พักผ่อนอิสระตำมอัธยำศัย
บ่าย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนชมผลิตภัณฑ์ทท่ี ำจำกผ้าไหมจีนทีม่ ชี ่อื เสียง
โดยเฉพำะผ้ำห่มไหมทีห่ ่มอุ่นในหน้ำหนำวและเย็นสบำยในหน้ำร้อน
และเลือกซือ้ ผลิ ตภัณฑ์หยก
สินค้ำโอท๊อปของจีน
นำท่ำนเข้ำชมสวนหยวนหมิ งหยวนซึง่ เป็ นสวนจำลองจำกสวนหยวนหมิงทีน่ ครปกั กิง่ หลังถูกทำลำยโดยพั
นธมิตรในปีค.ศ.
1860
และเสียหำยจนยำกแก่กำรบูรณะพระรำชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมำณก่อสร้ำงถึง600
ล้ำนหยวน
สร้ำงขึน้ ใหม่อกี ครัง้
ณ
ใจกลำงของภูเขำชิลนิ ในเมืองจูไห่ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขำทีเ่ ขียวชอุ่มและมีพน้ื ทีค่ รอบคลุมทะเล
สำบขนำดมหึมำ
80,000
ตำรำงเมตร
ซึง่ มีขนำดเท่ำกับสวนเดิมในกรุงปกั กิง่
สิง่ ทีท่ ำให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่มคี วำมแตกต่ำงกับสวนเก่ำทีป่ กั กิง่ คือกำรเพิม่ เติม
และตกแต่งสวนทีเ่ ป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน
สวนหยวนหมิงหยวนใหม่จงึ ถือได้ว่ำเป็นสถำนทีท่ ่องเทีย่ วซึง่ จำลองมำจำกสถำนทีใ่ นประวัตศิ ำสตร์มคี ุณค่ำ
ทัง้ ในแง่วฒ
ั นธรรม ประวัตศิ ำสตร์ และธุรกิจกำรท่องเทีย่ วสวนนี้ได้เปิดให้บุคคลเข้ำชมตัง้ แต่วนั ที่ 1
กุมภำพันธ์
ค.ศ.1997
เป็นต้นมำมีภเู ขำโอบรอบทัง้
3
ด้ำน
ด้ำนหน้ำเป็ นพืน้ ทีร่ ำบ
สิง่ ก่อสร้ำงต่ำงๆสร้ำงขึน้ เท่ำของจริงในอดีตทุกชิน้ มีมำกกว่ำ 100 ชิน้ อำทิ เสำหินคู่สะพำนข้ำมธำรทอง
ประตูตำ้ กง ตำหนักเจิง้ ต้ำกวำงหมิง สะพำนเก้ำเลีย้ ว
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิ เศษ...เป็ ดย่าง
พักที่ XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สาม จูไห่-ถนนคู่รกั -หวีหนี่ -มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่ -ช้อปปิ้ งตลาดใต้ดิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมสินค้ำยำประจำบ้ำนของชำวจีน “ยาบัวหิ มะ” สรรพคุณหลำกหลำยแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้,
แก้รดิ สีดวง, ฮ่องกงฟุตฯลฯ จำกนัน้ นำท่ำนชิ มชาจีน เช่น อู่หลง ผูเออ ชำรสชำติดขี น้ึ ชื่อของจีน
นังรถผ่
่ ำนชมทิวทัศน์ของถนนคู่รกั The Lover’s Road ถนนเรียบชำยหำดทีส่ วยงำมแสนจะโรแมนติก
ซึง่ รัฐบำลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมทิ ศั น์ได้อย่ำงสวยงำมเหมำะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
และทีไ่ ด้ช่อื ว่ำถนนคู่รกั ก็เพรำะว่ำภำยในบริเวณถนนริมชำยหำดแห่งนี้ได้มกี ำรนำเก้ำอี้
หรือม้ำนังซึ
่ ง่ ทำมำสำหรับ 2 คนนังเท่
่ ำนัน้ จึงได้ช่อื ว่ำถนนคู่รกั ปจั จุบนั เป็ นทีน่ ิยมของบรรดำคู่รกั
แวะถ่ำยรูปกับสำวงำม
“หวีหนี่ ”
จูไห่ ฟิชเชอร์เกิ รล์ สำวงำมกลำงทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
บริเวณอ่ำวเซียงหูเป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มกุ อยูร่ มิ ทะเล
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงข้ำมด่ำนจูไห่
สู่มาเก๊า
ซึง่ เป็นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและปร

คา่

วันที่สี่

ะมงเล็กๆ
โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจีย้ นเป็นชนชาติดงั ้ เดิม
จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่
16
ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับ ชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยูใ่ นแ
ถบนี้
ทีส่ าคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพาเอาความเจริญรุง่ เรืองทางด้านสถาปตั ยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติต
ะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย
ทาให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองทีม่ กี ารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว
จนเรียกได้ว่าเป็น"ยุโรปใจกลางเอเชีย"นำท่ำนเลือกซือ้ สิ นค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
เช่น
คุก้ กีอ้ ลั มอนด์ มะนำวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋ำเมียจ๋ำ หมูแผ่นสูตรพิเศษ น้ำมันปลำ
ผ่ำนชมเจ้าแม่กวนอิ มริ มทะเลหรือเจ้ำแม่กวนอิมปรำงค์ทองสร้ำงด้วยทองสัมฤทธิ ์ทัง้ องค์ มีควำมสูง 18
เมตรหนักกว่ำ
1.8
ตัน
ประดิษฐำนอยู่บนฐำนดอกบัวดูงดงำมอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดเป็นประกำยเรืองรองเหลืองอร่ำมงดงำมจับต
ำเจ้ำแม่กวนอิมองค์น้เี ป็ นเจ้ำแม่กวนอิมลูกครึง่
ั ้ นองค์เจ้ำแม่กวนอิมแต่ว่ำกลับมีพระพักตร์เป็ นหน้ำพระแม่มำรี
คือปนเป็
ทีเ่ ป็นเช่นนี้กเ็ พรำะว่ำเป็ นเจ้ำแม่กวนอิมทีโ่ ปรตุเกสตัง้ ใจสร้ำงขึน้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบั มำเก๊ำในโอกำสทีส่ ่ง
มอบมำเก๊ำคืนให้กบั จีนและนาท่านชม
วิ หารเซนต์ปอล
โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึง่ ก่อตัง้ ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762
และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึน้ ในปี 1580
แต่ถูกทาลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทังเกิ
่ ดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทัง้ วิทยาลัย
และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึก
ฐานโบสถ์ส่วนใหญ่
และบันไดหน้า
ด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตก
และมีอยูท่ น่ี ่เี พียงแห่งเดียวเท่านัน้ ในโลก
แวะชมย่านเซนาโด้สแควร์
ถือได้ว่าเป็นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ
ไว้มากมาย
มีเสือ้ ผ้าทุกแบบทุกสไตล์
และยังมีสนิ ค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ
ของมาเก๊าวางขายอยูด่ ว้ ยเรียกว่าช้อปปิ้งทีน่ ่แี ห่งเดียวก็คุม้ เกินพอนาท่านเยีย่ มชม THE VENETIAN
MACAU
โรงแรมคาสิโนหรูระดับ
6
ดาว
เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย
สิง่ อานวยความสะดวกทีใ่ ห้ความบันเทิง
และสถานทีช่ อ้ ปปิ้งทีแ่ กรนด์แคนแนลช๊อป
พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง
เพื่อลิม้ ลองเมนูต่างๆ ทีท่ ่านชื่นชอบ ท่านสามารถนังเรื
่ อกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม
(ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสีย่ งโชคคาสิโน ซึง่ มีอยู่ทงั ้ หมด 4 โซนใหญ่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาเดินทำงกลับสู่เมืองจูไห่
นำท่ำนสู่ตลาดกงเป่ ย
หรือตลาดใต้ดินแหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มสี นิ ค้ำมำกมำยให้ท่ำนเลือกซือ้ อำทิเช่นโทรศัพท์มอื
ถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋ำ, รองเท้ำ, เสือ้ ผ้ำตำมแฟชันตำมฤดู
่
กำลในช่วงนัน้ , ผลไม้,
อำหำรและขนม
พักที่ XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
จูไห่-ฮ่องกง-ซิ ตี้ทวั ร์–ไหว้เจ้าแม่กวนอิ ม–Repulse bay-Victoria-ช้อปปิ้ ง-กรุงเทพฯ

เช้า

เที่ยง

21.35 น.
23.35 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่
(1
ชัวโมง)
่
นำท่ำนเทีย่ วเกำะฮ่องกงขึน้ สู่
VICTORIA
หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม
เป็นจุดชมวิวทีค่ ุณจะต้องทึง่ กับควำมสวยงำม
อ่ำววิคตอเรียทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลก
และตึกระฟ้ำทีพ่ ุ่งทะยำนขึน้ สูงตัดกับแนวเขำเขียวขจีอนั แสนสวยงำม
เชิญถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเยีย่ มชมโรงงำนจิ วเวอร์รี่ทข่ี น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงำนดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รำงวัลอันดับเยีย่ มยอด
นำท่ำนสู่หำดทรำย
REPULSE
BAY
หำดทรำยรูปจันทร์เสีย้ วแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง
ั้
และยังใช้เป็ นฉำกในกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ไปหลำยเรือ่ งมีรปู ปนของเจ้
ำแม่กวนอิม
และเจ้ำแม่ทนิ โห่วซึง่ ทำหน้ำทีป่ กป้องคุม้ ครองชำวประมง
โดดเด่นอยูท่ ่ำมกลำงสวนสวยทีท่ อดยำวลงสู่ชำยหำด
นมัสกำรขอพรจำก
เจ้าแม่กวนอิ ม
และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ำมสะพำนต่ออำยุซง่ึ เชื่อกันว่ำข้ำมหนึ่งครัง้ จะมีอำยุเพิม่ ขึน้
3 ปี และนำท่ำนเลือกซือ้ สมุนไพรจีน ซึง่ ถือเป็นสินค้ำเพื่อสุขภำพ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิ เศษ...ห่านพะโล้
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ย่านจิ มซาจุ่ย
ถนนนาธาน
ซึง่ เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัวทุ
่ กมุมโลก
ท่านจะได้เลือกซือ้ สินค้าประเภทต่างๆ
อย่างเต็มอิม่ จุใจ
ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด
ศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ุณต้องการศูนย์การค้าทีก่ ว้างขวางเหล่านี้
เป็นแหล่งรวมห้องเสือ้ ทีจ่ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติช่อื ดังจากทัวทุ
่ กมุมโลกอีกทัง้ ยังเ
ป็นทีท่ ค่ี ุณสามารถจะอิม่ เอมกับอาหารชัน้ เลิศบรรยากาศหรู
เลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง
หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชีย่ นเทอร์มนิ ลั แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นาทีม่ ใี ห้เลือกชมและ
ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK &
SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s Us สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน
ออกเดินทางโดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิค เที่ยวบิ นที่ CX617 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ

อัตราค่าบริ การ***6-9, 12-15, 26-29, 27-30 พ.ค. 60***
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

11,999.11,999.11,999.3,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
ค่ำตั ๋วเครือ่ งบิน และภำษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศบริกำรตลอดกำรเดินทำง /
ค่ำอำหำร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร / ค่ำทีพ่ กั 3 คืน (กรณีพกั 3 ท่ำน ท่ำนที่ 3 เป็นเตียงเสริม) /
ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 20 กก. / ค่ำบัตรเข้ำชมสถำนทีท่ ่องเทีย่ วต่ำงๆ ตำมรำยกำรทีไ่ ด้ระบุไว้ /
ค่ำวีซ่ำเข้ำเมืองจีนเป็นวีซ่ำกรุป๊ (กรณีทม่ี วี ซี ่ำจีนอยูแ่ ล้วไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จำ่ ยได้) / ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในกำรเดินทำง
1,000,000 บำท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริกำรตลอดกำรเดินทำง

อัตรานี้ ไม่รวม
ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ***รวมตลอดกำรเดินทำงจ่ำยทิป 120 หยวน/ท่ำน*** ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย
และค่ำธรรมเนียมสำหรับผูถ้ อื พำสปอร์ตต่ำงชำติ
/
ค่ำอำหำร
และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
/
ค่ำธรรมเนียมกระเป๋ำเดินทำงทีน่ ้ ำหนักเกิน 20 กก. / ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำซักรีด โทรศัพท์
ค่ำมินิบำร์
ฯลฯ
/
ภำษีมลู ค่ำเพิม่
7%
และภำษีหกั
ณ
ทีจ่ ำ่ ย
3%
/
ค่ำภำษีเชือ้ เพลิงทีท่ ำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ,
ซื้อตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
เอกสารที่ใช้ ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทำงทีม่ วี นั กำหนดอำยุใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันทีจ่ ะออกเดินทำง
- ต้องมีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ
***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน
บริ ษทั ฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุป๊ ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณี ที่มีค่าใช้ จ่ายเกิ ดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด***
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-10 วัน

/ คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด หรือเก็บค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่ำใช้จ่ำย 5,000-10,000 บำท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่ำบริกำรทัง้ หมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี
เมือ่ เกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีทส่ี ญ
ู หำย
สูญเสียหรือได้รบั บำดเจ็บทีน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสยั บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน
ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
2.
เนื่องจำกสภำวะน้ำมันโลกทีม่ กี ำรปรับรำคำสูงขึน้ ทำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน้ำมันขึน้ ในอนำคต
ทำงบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่ำภำษีน้ ำมันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง
เพรำะทำงบริษทั ยังไม่ได้รวมภำษีน้ำมันใหม่ทอ่ี ำจจะเกิดขึน้
3.
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ
หำกท่ำนสละสิทธิ ์กำรใช้บริกำรใดๆ
ตำมรำยกำร
หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี

4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนกำร
เดินทำงในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่ำน
5.
กำรไม่รบั ประทำนอำหำรบำงมือ้ ไม่เทีย่ วตำมรำยกำร
ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้
เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมำจ่ำย
6.
เมือ่ ท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทัง้ หมด
ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ
หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ำงๆ
7.
กำรท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีกำรเข้ำชมสินค้ำของทำงรัฐบำล เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วดังกล่ำว
คือร้ำนหยก
ร้ำนบัวหิมะ
ร้ำนผ้ำไหม
ร้ำนขนม
ร้ำนจิวเวอร์ร่ี
เป็นต้น
หำกท่ำนใดไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำวจะต้องจ่ำยค่ำทัวร์เพิม่
ทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่ำวแล้ว

