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วนัแรก กรงุเทพฯ–ฮ่องกง-แถมฟรี..ทวัรดิ์สนียแ์ลนด-์จไูห่ 
06.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 5 เคาน์เตอร ์ K สายการบิน

ฮ่องกงแอรไ์ลน์ เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก (กรณุาใช้กระเป๋าล้อลากท่าน
ละ 1 ใบเพ่ือความสะดวกในการข้ามด่าน) 

08.50 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เท่ียวบิน HX768 (บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
12.40 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

น าท่านเดนิทางสู่ ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ซึง่อาณาจกัรแห่งจนิตนาการนี้จะประกอบดว้ยพืน้ที ่ 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
เมนสตรที-ยเูอสเอ, แอดเวนเจอรแ์ลนด์, แฟนตาซแีลนด ์ และทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ ซึง่แต่ละแห่งต่างมจีดุเด่น
ความพเิศษเฉพาะตวั ท่องอเมรกิาฉบบัยอ่ส่วนอย่างมชีวีติชวีาทีถ่นนเมนสตรที พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร ์
รา้นคา้น่ารกัๆ และหอสงัเกตการณ์วคิตอเรยี จากนัน้ไปสบูฉีดอะดรนีาลนีในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภยักบั
การล่องเรอืท่องป่าทีเ่ตม็ไปดว้ยสงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิทีต่ื่นเต้น เขา้สู่อาณาจกัรแห่ง
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แฟนตาซ ี ทีซ่ึง่คุณจะไดพ้บกบัปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรปีระสานเสยีงมคิกีเ้มาส ์ พรอ้มดว้ยเอฟ
เฟคตเ์คลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มติ ิ ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต่์างดาวและขา้มเวลาไปยงัทมูอรโ์รว์
แลนดด์นิแดนแห่งอนาคต และสิง่ทีพ่ลาดไมไ่ดค้อื รถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่าอยา่ลมืแวะไป
ถ่ายรปูกบัมคิกี ้ และจบัมอืกบัเจา้เป็ดชื่อกอ้งโลก และโซนใหมล่่าสุด ไมค่วรพลาดกบั IT’S A SMALL 
WORLD ล่องเรอืชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาต ิ ซึง่แบ่งเป็นโซนของแต่ละชาตไิว ้ โดยตุ๊กตาจะมกีาร
เคลื่อนไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครื่องดนตรทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ของแต่ละชาต ิ และอยา่ลมืแวะทกัทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาตขิองไทย เชญิท่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่น
ในดสินียแ์ลนด ์ และโซนต่างๆ ต่อตามอธัยาศยั แจกคปูองอาหารมลูค่า 110 HKD/ท่าน เพ่ือความ
สะดวกในการเท่ียวชมและเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ ***กรณุาตรงต่อเวลานัดหมาย*** สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางสู่จไูห่ ด้วยเรือเฟอรร์ี่ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ถงึเมอืงจไูห่ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
เรยีบรอ้ยแลว้น าท่านเขา้ทีพ่กั 
พกัท่ี ZHUHAI SILVER ART HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสอง จไูห่-หวีหน่ี-ถนนคู่รกั-วดัผถู่อ-สวนหยวนหมิง-ช้อปป้ิงตลาดใต้ดิน 
เช้า รบัประทานอาหารท่ีโรงแรม 

น าท่านแวะถ่ายรปูกบัสาวงาม “หวีหน่ี” จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห่ 
บรเิวณอ่าวเซยีงห ู เป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถอืไข่มกุอยูร่มิทะเล นัง่รถผ่านชมทิวทศัน์ของถนนคู่รกั 
The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รฐับาลเมอืงจไูห่ไดต้กแต่งภมูทิศัน์ 
ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ื่อว่าถนนคู่รกั กเ็พราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิ
ชายหาดแห่งน้ีไดม้กีารน าเกา้อี ้หรอืมา้นัง่ซึง่ท ามาส าหรบั 2 คนนัง่เท่านัน้ จงึไดช้ื่อว่าถนนคู่รกั ปจัจบุนัเป็น
ทีน่ิยมของบรรดาคู่รกั จากนัน้น าทุกท่านเท่ียวชมวดัผถู่อ เป็นวดัจีนซ่ึงประดิษฐานองคเ์จ้าแม่กวนอิม 
เช่ือว่าวดัแห่งน้ีได้สร้างขึ้นเพ่ือทดแทนวดัท่ีอยู่บนเกาะผถู่อซาน เผื่อใหป้ระชาชนชาวเมอืงจไูห่ได้
สกัการบูชาขอพรจากองคเ์จา้แมก่วนอมิ เปรยีบเสมอืนกบัไดก้ราบไหวบ้ชูาองคเ์จา้แมก่วนอมิทีเ่กาะผถู่อ
ซานจรงิๆ และชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี “ยาบวัหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผล
ไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้ชมสวนหยวนหมิงหยวนซึง่เป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมงิทีน่ครปกักิง่ หลงัถูกท าลายโดย
พนัธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสยีหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวงัหยวนหมงิใหมไ่ดง้บประมาณ
ก่อสรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน สรา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลางของ ภเูขาชลินิ ในเมอืงจไูห่ ท าใหส้วนแห่งนี้โอบ
ลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีวชอุ่ม และมพีืน้ทีค่รอบคลุมทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาด
เท่ากบัสวนเดมิในกรงุปกักิง่ สิง่ทีท่ าใหส้วน หยวนหมงิหยวนแห่งใหม่ มคีวามแตกต่างกบัสวนเก่าทีป่กักิง่ 
คอืการเพิม่เตมิและตกแตกสวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวนัตกผสมกบัศลิปะจนี สวนหยวนหมงิหยวนใหมจ่งึถอื
ไดว้่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่จ าลองมาจากสถานทีใ่นประวตัศิาสตร์ มคีุณค่าทัง้ในแงว่ฒันธรรม 
ประวตัศิาสตร ์ และธุรกจิการท่องเทีย่ว สวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตัง้แต่วนัที ่ 1 กุมภาพนัธ ์ ค.ศ. 1997 
เป็นตน้มา มภีเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหน้าเป็นพืน้ทีร่าบ สิง่ก่อสรา้งต่างๆ สรา้งขึน้เท่าของจรงิในอดตี
ทุกชิน้ มมีากกว่า 100 ชิน้ อาท ิเสาหนิคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนกัเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพาน
เกา้เลีย้ว น าท่านชมผลติภณัฑท์ีท่ าจากผ้าไหมจีนทีม่ชีื่อเสยีงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมทีห่่มอุ่นในหน้าหนาว 
และเยน็สบายในหน้ารอ้น และเลอืกซือ้ผลิตภณัฑห์ยก สนิคา้โอท๊อปของจนี น าท่านสู่ตลาดใต้ดินกงเป่ย 
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แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมอืงจไูห่มสีนิคา้มากมายใหท้่านเลอืกซือ้ อาทเิช่น โทรศพัทม์อืถอื, เกมสบ์อย, 
mp3, mp4, กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ตามแฟชัน่ตามฤดูกาลในช่วงนัน้, ผลไม,้ อาหาร และขนม 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  พิเศษ...เป็ดย่าง 
พกัท่ี ZHUHAI SILVER ART HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม จไูห่-ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม-วดัแชงกง-ช้อปป้ิง-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหารท่ีโรงแรม 

น าท่านนัง่เรือเฟอรร์ี่สู่เกาะฮ่องกง ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเทีย่วเกาะฮ่องกงขึน้สู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม เป็นจุดชมววิทีคุ่ณจะตอ้งทึง่กบั
ความสวยงาม อ่าววคิตอเรยีทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก และตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้สงูตดักบัแนวเขาเขยีวขจอีนั
แสนสวยงาม เชญิถ่ายรปูตามอธัยาศยั น าท่านชมโรงงานจิวเวอรร่ี์ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ที่
ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่มยอด น าท่านสู่หาดทรายรพีลสัเบย ์REPULSE BAY หาดทรายรปูจนัทรเ์สีย้วแห่งนี้
สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูป ัน้ของเจา้แมก่วนอมิ และ
เจา้แมท่นิโห่วซึง่ท าหน้าที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด 
นมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายซุึง่เชื่อ
กนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี น าท่านชมสมุนไพรจีน ซึง่ถอืเป็นสนิคา้เพื่อสุขภาพสามารถเลอืก
ซือ้เป็นของฝากแด่คนทางบา้น 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ...ห่านพะโล้ 
น าท่านสู่วดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนัน าโชค วดันี้ตัง้อยูท่ีต่ าบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็น
วดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชาในเรือ่งความ
ศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูป ัน้เจา้พ่อแช ้ ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์
ประจ าวดั ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึน้ทัว่
ประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก่้อเกดิบุรษุชาตนิกัรบทีช่ื่อว่าขนุพล แช ้ ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความ
วุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองกไ็ดช้ื่อว่าเป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยก
ทพัไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านกไ็ดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบ
ไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรว์งจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสูงธนาคาร
แบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคาร ทีม่ชีื่อว่าตกึ
ใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหนัน าโชค
ทีม่ชีื่อเสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่มว่่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืกซือ้สนิคา้
มงคลชิน้นี้ เพื่อเสรมิสรา้งบารมแีละศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้  
น าท่านเดนิทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงทีย่่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่
ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอื
งบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็น
แหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็น
ทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอื
เลอืกชอ้ปป้ิงที ่ โอเช่ียนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกว่า 
700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของ
ฝากคุณหนูที ่Toy’s Us สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่สนามบนิ 
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00.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี HX769 (บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
02.35 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

***ไฟลข์ากลบับางวนั HKG-BKK HX761 2145-2355 / HX773 0040-0300*** 
ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 

 
อตัราค่าบริการ***24-26 มิ.ย. / 14-16, 21-23 ก.ค. / 4-6, 5-7, 18-20, 25-27 ส.ค. / 1-3, 2-4, 15-17, 22-
24 ก.ย. / 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 พ.ย. / 16-18 ธ.ค. 60 / 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ม.ค. / 3-5, 10-12, 
ก.พ. / 3-5, 10-12, 17-19 มี.ค. 61 *** 
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     14,999.- บาท 
        ราคาเดก็มีเตียงเสริม อายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  14,499.- บาท 
        ราคาเดก็ไม่มีเตียงเสริม อายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 13,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม           3,000.- บาท  
 

อตัราค่าบริการ***14-16 ต.ค. 61*** 
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     16,999.- บาท 
        ราคาเดก็มีเตียงเสริม อายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  16,499.- บาท 
        ราคาเดก็ไม่มีเตียงเสริม อายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 15,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม           4,000.- บาท  
 

อตัราค่าบริการ***21-23 ต.ค. / 2-4, 9-11 ธ.ค. 61*** 
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     18,999.- บาท 
        ราคาเดก็มีเตียงเสริม อายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  18,499.- บาท 
        ราคาเดก็ไม่มีเตียงเสริม อายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 17,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม           4,000.- บาท  
 

อตัราค่าบริการ***23-25 ธ.ค. 61*** 
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     19,999.- บาท 
        ราคาเดก็มีเตียงเสริม อายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  19,499.- บาท 
        ราคาเดก็ไม่มีเตียงเสริม อายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 18,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม           4,000.- บาท  
 

อตัราน้ีรวม 
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ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กั 2 คนื (กรณพีกั 3 ท่าน ท่านที ่ 3 เป็นเตยีงเสรมิ) / ค่าน ้าหนกั
กระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่าประกนั
อุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และค่าทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 90 หยวน/ท่าน*** ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย 
และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียม
กระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ 20 กก. / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ / 
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  / ค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 
 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
***ลกูค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน 

บริษทัฯ ทวัรไ์ม่สามารถย่ืนเป็นวีซ่ากรุป๊ให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ 
กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลกูค้าจะต้องเป็นผูร้บัผิดชอบเองทัง้หมด*** 

 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 
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 สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 
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2.  เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ 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 


