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XXราคาไมร่วมคา่วซีา่ 1,650 บาท / คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาทXX  

วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-เซนิเจ ิน้-สวนฮอลแลนด-์ตลาดตงเหมนิ 
23.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู 6 เคานเ์ตอร ์ K สาย

การบนิฮอ่งกงแอรไ์ลนเ์จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก ***กรณุาใช้
กระเป๋าลอ้ลากเพือ่ความสะดวกในการขา้มดา่น*** 

02.00 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิทีH่X780 (บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) 

06.00 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
นําทา่นน่ังรถโคช้ปรับอากาศขา้มสะพานชงิหมา่สูฝ่ั่งเกาลนู ฮอ่งกงตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใต ้
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีโดยอยูต่ดิกับมณฑลกวา่งตง (กวางตุง้) โดยมาเกา๊อยูท่างฝ่ัง
ตะวนัตกหา่งไปราว 61 กโิลเมตร ฮอ่งกงเดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นประมงเล็กๆ แหง่หนึง่ ในเขตอําเภอ
ซนิอัน เมอืงเซนิเจิน้ หลังจากจนีพา่ยแพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะฮอ่งกง และเกาลนูจงึถกูครอบครอง
โดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลําดับ ตอ่มาภายหลังในปี 1898 องักฤษไดทํ้าสญัญาเชา่
ซือ้พืน้ทีท่างตอนใตข้องลําน้ําเซนิเจิน้ ซึง่ปัจจบุันเรยีกวา่ ‘เขตดนิแดนใหม’่ รวมทัง้เกาะรอบขา้ง 
ซึง่มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญก่วา่เมือ่ครัง้อังกฤษเขา้ยดึครองในสมัยสงครามฝ่ินเกอืบสบิเทา่และนํา
ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจ ิน้โดยรถไฟฟ้า หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางเทีย่วชมสวนดอกไมฮ้อลแลนด ์ THE FLOWER TOWN IN 
HOLLAND ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมข่องเซนิเจิน้ทีกํ่าลังเป็นทีย่มในขณะนี ้ โดยได ้
ออกแบบและกอ่สรา้งเป็นกลุม่อาคารดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเนเธอรแ์ลนดข์นานแท ้ ทัง้ยังมรีา้นคา้
ตา่งๆ สวนดอกไมส้วยงาม อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ทีย่ชมบรรยากาศ และถา่ยรปูแบบทีร่ะลกึ เสมอืนทกุ
ทา่นไดอ้ยูท่ีป่ระเทศฮอลแลนด ์ 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสูต่ลาดตงเหมนิ (Dongmen) ทีเ่ป็นเหมอืนถนนคนเดนิแหลง่รวมสนิคา้ราคาถกู
มากมายมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้เลอืกชอ้ปทัง้เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า รวมไปถงึของแบรนด ์ ของแท ้
และของดรีาคาถกูนับวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีห่า้มพลาดและถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอกีแหง่ทีด่ทีีส่ดุ
ของเมอืงเซิน่เจิน้เลยก็วา่ได ้ 
พกัที ่HIGGERT BUSINESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้-รา้นยางพารา-รา้นหยก-ชอ้ปป้ิงหลอหวู-่วดักวนอ-ูพพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้-รา้นยา-
ชมโชวท์ีห่มูบ่า้นวฒันธรรม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
นําทา่นเทีย่วชมเมอืงเซนิเจ ิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมง
ธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนือ้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบผัง
เมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทัิศน ์ และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม นําทา่นแวะชมหยกสนิคา้
โอท๊อปของจนี  และชมิชาจนี เชน่ อูห่ลง ผเูออชารสชาตดิขี ึน้ชือ่ของจนี สมควรแกเ่วลานําทา่น
เดนิทางชอ้ปป้ิงทีห่ลอหวู ่ Lowu สนิคา้ราคาถกูแหลง่ใหญข่องเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจั้กในนามมา
บญุครองเมอืงไทยมสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู ่เชน่ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้เป็นของฝากสําหรับคนทีท่า่นรัก และตัวทา่นเอง 
นําทา่นเดนิทางสูว่ดักวนอ ู Kuan Au Temple ไหวเ้ทพจา้กวนอ ู สญัลกัษณ์ของความ
ซือ่สตัย ์ ความกตญั�รููค้ณุ ความจงรกัภกัด ี ความกลา้หาญ โชคลาภ บารม ี ทา่น
เปรยีบเสมอืนตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มตอ่ศตัร ู ทา่นเป็นคนจติใจ
มั่นคงดั่งขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไมเ่คยประมาทการบชูาขอพรทา่นก็หมายถงึขอให ้
ทา่นชว่ยอดุชอ่งวา่งไมใ่หเ้พลีย่งพล้ําแกฝ่่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงที่
ซือ่สตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน่ั้นเองดังนัน้ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา และกราบไหวท้า่นเพือ่ความ
เป็นสริมิงคลตอ่ตนเอง และครอบครัวในทกุๆ ดา้น 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเทีย่วชมพพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้ Shenzhen Museum ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง ภายในมกีารจัด
แสดงนทิรรศการเกีย่วกับเมอืงเซนิเจิน้ มทัีง้โบราณวตัถ ุ ประวตัศิาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี
วฒันธรรมและศลิปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาตัง้แตปี่ 1988 และนําทําสูร่า้นยาสมุนไพร เพือ่ตรวจเช็ค
สขุภาพเบือ้งตน้ และชมสนิคา้ยาประจําบา้นของชาวจนี เชน่ “ยาบัวหมิะ” และมยีาสมุนไพรอืน่ๆ อกี
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มากมาย นําทา่นแวะรา้นหมอนยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ
ชนดิตา่งๆ 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษ...อาหารซฟีู้ ด+ไวนแ์ดง 
และนําทกุทา่นชมการแสดงโชวศ์ลิปวฒันธรรมจนีสดุอลงัการทีห่มูบ่า้นวฒันธรรม 
Dancing with Dragon & Phoenix ซึง่มนีกัแสดงกวา่รอ้ยชวีติทีม่คีวามสามารถ รปูรา่ง
หนา้ดสีวยงาม และไดร้บัการฝึกฝนฝีมอืการแสดงมาอยา่งด ี ประกอบดว้ยระบบแสง ส ี
เสยีง ตระการตา ทีจ่ะทําใหท้กุทา่นชมไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ และประทบัใจ 
พกัทีH่IGGERT BUSINESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้-ฮอ่งกง-Repulse Bay-อา่ววคิตอเรยี-วดัแชกงหมวิ-ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-ฮอ่งกง-
กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 
นําทา่นเดนิทางกลับฮอ่งกงโดยรถไฟฟ้า ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่น
เทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้สู ่ VICTORIA หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม เป็นจดุชมววิทีค่ณุจะตอ้งทึง่
กับความสวยงาม อา่ววคิตอเรยีทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก และตกึระฟ้าทีพุ่ง่ทะยานขึน้สงูตัดกับแนวเขา
เขยีวขจอีันแสนสวยงาม เชญิถา่ยรปูตามอัธยาศัย นําทา่นชมโรงงานจวิเวอรร์ ีท่ีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกง
พบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอันดับเยีย่ม นําทา่นสูห่าดทรายรพีลสัเบย ์ REPULSE BAY หาด
ทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่นีส้วยทีส่ดุแหง่หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตรไ์ปหลาย
เรือ่งมรีปูปั้นของเจา้แมก่วนอมิ และเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ทําหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่
อยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด นมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่
โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปีนํา
ทา่นชมสมนุไพรจนี ซึง่ถอืเป็นสนิคา้เพือ่สขุภาพสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากแดค่นทางบา้น 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษ...หา่นยา่ง 
นําทา่นสูว่ดัแชกงหมวิ หรอืวดักงัหนันําโชค วดันีต้ัง้อยูท่ีตํ่าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของ
ฮอ่งกง เป็นวดัเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชา
ในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปั้นเจา้พอ่แช ้ กง๊ และดาบไร ้
พา่ยเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจําวดั ตํานานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมกีาร
กอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ท่ัวประเทศ และเหตกุารณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้ กง๊ 
ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบที่
ไดช้ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคู่
กายของทา่นก็ไดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กัน ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลใน
ดา้นของศาสตรว์งจุย้ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงูธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกงถงึกับ
จําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสํานักงานใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อื
เป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้ังหันนําโชคทีม่ชี ือ่เสยีง
ของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคล
ชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละศริมิงคลใหก้ับชวีติดว้ยกันทัง้ส ิน้ 
นําทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีย่า่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนด์
เนมจากท่ัวทกุมมุโลก ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆอยา่งเต็มอิม่จใุจ ไมว่า่คณุจะมรีสนยิม
แบบไหนหรอืงบประมาณเทา่ใดศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ที่
กวา้งขวางเหลา่นีเ้ป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจํ่าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิือ่ดัง
จากท่ัวทกุมมุโลก อกีทัง้ยังเป็นทีท่ีค่ณุสามารถจะอิม่เอมกับอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ย
กับรา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่ โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหลง่รวมสนิคา้ Brand 
Name ชัน้นําทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, 
GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us สมควรแกเ่วลา
เดนิทางสูส่นามบนิ 

21.10 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิทีH่X779(บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) 

23.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

 
อตัราคา่บรกิาร XXไมร่วมคา่วซีา่ 1,650 บาท / คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาทXX 

วนัเดนิทาง ไฟลบ์นิ ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 
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พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

เสรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

จา่ยเพิม่ 

12-14 ม.ค. 63 HX780 0200-0600 
HX779 2110-2310 6,999 6,999 6,999 3,500 

23-25 ก.พ. 63 HX780 0200-0600 
HX779 2110-2310 6,999 6,999 6,999 3,500 

6-8 ม.ีค. 63 HX780 0200-0600 
HX779 2110-2310 7,999 7,999 7,999 3,500 

13-15 ม.ีค. 63 HX780 0200-0600 
HX779 2110-2310 7,999 7,999 7,999 3,500 

22-24 ม.ีค. 63 HX780 0200-0600 
HX779 2110-2310 6,999 6,999 6,999 3,500 

  
อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน้ํามัน กรงุเทพฯ–ฮอ่งกง–กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการ
เดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพั่กตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่บัตรเขา้ชมสถานที่
ทอ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ / คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 30 กก. / คา่ประกัน
อบัุตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการ
เดนิทาง / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
XXคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 2,000 บาท/ทา่น*** (จา่ยที่
สนามบนิ)  
XXทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้ 
XXคา่วซีา่ 1,650 บาท เป็นวซีา่เขา้เมอืงจนีแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสไทยเทา่นัน้ (จา่ยพรอ้มคา่ทวัร)์  
พาสตา่งชาตกิรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทัวร ์ (กรณีวซีา่กรุ๊ปยกเลกิ หรอืตม.แจง้ปิดดา่นวซีา่กรุ๊ป ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามจะตอ้งจา่ยเพิม่คา่วซีา่เดีย่วทีจ่ะตอ้งยืน่จากเมอืงไทยเพิม่อกีทา่นละ 1,650 บาท ใชเ้วลายืน่ 
4 วนัทําการ) 
คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ด ้
ระบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 30 กก. / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 
เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี 
 

ลกูคา้ทา่นในมวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่พาสปอรต์ ใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบ้ตัร APEC 
จะตอ้งจา่ยคา่วซีา่กรุป๊ปกต ิเนือ่งจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมช ัน่ 

กรณุาแจง้ทางบรษิทัฯ ตอนทําการจองทวัรถ์า้มวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่พาสปอรต์ 
เป็นขอ้กาํหนดของทางตม. บรษิทัฯ ทวัรไ์มส่ามารถยืน่เป็นวซีา่กรุป๊ใหไ้ด ้

ทางตม. จะถอืวา่ทา่นใชว้ซีา่ในเลม่ผา่นดา่นในการเขา้เมอืงจนี 
เนือ่งจาก***ถา้ทา่นใดไมแ่จง้วา่มวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่พาสปอรต์ 

กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิข ึน้ทางลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเองท ัง้หมด*** 
 

เง ือ่นไขการจอง จา่ยเงนิเต็มจํานวน พรอ้มสง่สําเนาพาสปอรต์ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอืคนืเงนิทกุกรณี เนือ่งจากเป็นราคาทวัรโ์ปรโมช ัน่ 

 
***เงือ่นไขพเิศษสาํหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ต ัว๋
รถไฟ, ซือ้ต ัว๋รถโดยสาร และจองหอ้งพกั เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทางอฟัเดตเพิม่เตมิต ัง้แตว่นัที ่23 พ.ค. 2561 
- สําเนาหนังสอืเดนิทาง (สแกนส ีหรอืถา่ยรปูส ีแบบหนา้ตรงเต็มหนา้เทา่นัน้ ***ตาม
ตัวอยา่ง***) 
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และหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
- ทีอ่ยูปั่จจบุัน (นามสกลุเดยีวกัน ใชท้ีอ่ยูเ่ดยีวกันได)้ 
- เบอรโ์ทรศัพท ์
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
2. เนือ่งจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน
อนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษี
น้ํามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
4. บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการ 
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 
5. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการชําระ
คา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย  
6. เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
7. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ดังกลา่ว  คอืรา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่ว
จะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 


