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เที่ยง

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลันเตา-นั่งกระเช้านองปิง 360-เซินเจิ้น
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ K สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX780 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ บนเครื่อง)
ถึง สนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมี
ขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นําท่าน นั่งกระเช้า
Ngong Ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360
องศาของเกาะลันเตา (กรณีกระเช้าปิดจะใช้รถโค้ชขึ้นแทน และถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเที่ยวเกาะลันเตา
ได้ จะพาทุกท่านไปเที่ยวสถานที่อื่นแทน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) บนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์
อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจําลองแห่งนี้ท่านจะได้พบ
ความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว ให้ท่านนมัสการพระ
ใหญ่วัดโป่หลิน องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหัน
พระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้
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หลังจากนั้นให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ City gate Outlet เป็นตึกที่ขายแต่สินค้า ราคาลดพิเศษ 5080% ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายี่ห้อ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX,
DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket
ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ และนาท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้นโดยรถไฟฟ้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองเรียบร้อยแล้ว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ REN SHAN HENG HOTEL / SHAN SHUI HOTELหรือเทียบเท่า 3*
เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู-่ จูไห่-สวนหยวนหมิง-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนําท่านเที่ยวชมเมือง เซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่
ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิ
ทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม นําท่านเดินทางสู่ที่ ช้อปปิ้งที่ Lowu สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่
ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า
นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสําหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง
จูไห่ โดยรถโค้ชใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก ผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาวและเย็นสบาย
ในหน้าร้อน และเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์หยก สินค้าโอท๊อ ปของจีน นําท่านเข้าชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็น
สวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่งหลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในปีค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่
การบูรณะพระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลาง
ของภูเขาชิลินในเมืองจูไห่ ทําให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่มและมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบ
ขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทําให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่ง
ใหม่มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแต่งสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะ
จีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์มีคุณค่า
ทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยวสวนนี้ได้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
ค.ศ.1997 เป็นต้นมามีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆสร้างขึ้นเท่าของจริงใน
อดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตําหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้า
เลี้ยว
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จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดกงเป่ย หรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้ท่าน
เลือกซื้ออาทิเช่นโทรศัพท์มือถือ , เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าตามแฟชั่นตามฤดูกาลในช่วง
นั้น, ผลไม้, อาหารและขนม
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เป็ดย่าง
พักที่ SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านชมสินค้ายาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ําร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้
ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ จากนั้นนําท่าน ชิมชาจีน เช่น อู่หลง ผูเออชารสชาติดีขึ้นชื่อของจีน นั่งรถผ่านชม
ทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่
ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ไ ด้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อ นใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รักก็เพราะว่าภายใน
บริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนําเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก
ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวี หนี่” จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเล
สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหูเป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่ สู่มาเก๊า ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊า เป็น
เพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วง
ต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือ เข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อ ค้าขายกับชาวจีนและมาสร้าง
อาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทําให้มาเก๊ากลายเป็นเมือ งที่มีการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" นําท่านเลือกซื้อ สินค้า
พื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของมาเก๊า เช่น คุ้กกี้อัลมอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมูแผ่นสูตรพิเศษ น้ํามันปลา
ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร
หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง
อร่ามงดงามจับตาเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระ
พักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน และนําท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วน
หนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตก
แห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครั้ง ในปี1595 และ1601
ตามลําดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัยและโบสถ์ถูกทําลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐาน
3

ค่า
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

โบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและ
มีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก แวะชมย่าน เซนาโด้สแควร์ ถือ ได้ว่าเป็นทําเลทองทางธุรกิจของมาเก๊า
เพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงาน
ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ด้ วยเรียกว่าช้อ ปปิ้งที่ นี่แ ห่งเดียวก็คุ้มเกินพอ นําท่านเยี่ยมชม THE
VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของ
เอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลช๊
อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลอง
เมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนั่งเรือ กอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ นาท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม-Repulse bay-Victoria-ช้อปปิ้งนาธาน-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าแบบติ๋มซา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ VICTORIA (ไม่ได้นั่งพีคแทรม) หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่
คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขา
เขียวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย นําท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับ
งานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด นําท่านสู่ หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์
เสี้ยวแห่งนี้ส วยทีสุ ดแห่ง หนึ่ง และยั งใช้เ ป็นฉากในการถ่า ยทําภาพยนตร์ไ ปหลายเรื่อ งมีรูปปั้ นของเจ้าแม่
กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลง
สู่ชายหาด นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่ง
เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี และนําท่านเลือกซื้อ สมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ห่านพะโล้
นําท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุก
มุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหาร
ชั้นเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่ง
รวมสินค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI,
GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us สมควรแก่เวลานําท่านเดินทาง
สู่สนามบิน
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21.45 น.
23.55 น.

เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

14-17 เม.ย. 61

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก เสริมเตียง

ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

20,999.-

20,999.-

20,999.-

4,000.-

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พัก 3 คืน (กรณีพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่
เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีที่มีวีซ่าจีน
อยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) /
มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 120 หยวน/ท่าน*** ค่าทําหนังสือ เดินทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ไ ด้ระบุไ ว้ในรายการ / ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋า
เดิ น ทางที่ น้ํ า หนั ก เกิ น 20 กก. / ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ มิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายการ เช่ น ค่ า ซั ก รี ด โทรศั พ ท์ ค่ า มิ นิ บ าร์ ฯลฯ /
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทําการจองกรณีต้องการใบกํากับภาษี / ค่าภาษี
เชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก / ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวกรณีด่านตม. แจ้งปิด
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิเศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร
และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
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เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
***ลูกค้าท่านในมีวซี ่าจีนอยูใ่ นเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วซี ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน บริษัทฯ ทัวร์ไม่
สามารถยื่นเป็นวีซา่ กรุป๊ ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รบั ผิดชอบเองทั้งหมด***
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
1.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ํามันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
3.
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
5.
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
7.
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ
ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
6

