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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจ้ิน-หลอหวู่   
05.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ Mสายการบิน

คาเธย ์แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
08.15 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ีCX700 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
12.10 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองเซินเจ้ินโดยรถไฟฟ้า หลงัผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 
น ำท่ำนเทีย่วชมเมอืงเซินเจ้ิน เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมู่บำ้นชำวประมงธรรมดำอยู่
ในมณฑลกวำงตุง้ มเีนื้อที ่ 2,020 ตำรำงกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิน้ไดร้บักำรวำงระบบผงัเมอืงอยำ่งดมีี
สภำพภมูทิศัน์ และสภำพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงำม น ำท่ำนเดนิทำงสูท่ี่ช้อปป้ิงท่ี Lowu สนิคำ้รำคำ
ถูกแหลง่ใหญ่ของเซนิเจิน้ซึง่คนไทยรูจ้กัในนำมมำบุญครองเมอืงไทยมสีนิคำ้มำกมำยหลำยหมวดหมู่ เช่น 
กระเป๋ำ รองเทำ้ นำฬกิำ เสือ้ผำ้ ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝำกส ำหรบัคนทีท่่ำนรกัและตวัท่ำนเอง  

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เป็ดย่าง 
พกัท่ี HIGGERT HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสอง เซินเจ้ิน-ร้านบวัหิมะ-หยก-ยางพารา-จไูห่-สวนหยวนหมิง-ช้อปป้ิงตลาดใต้ดิน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
ชมสนิคำ้ยำประจ ำบำ้นของชำวจนี “ยาบวัหิมะ” สรรพคุณหลำกหลำยแกน้ ้ำรอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แก้
รดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะชมหยก สนิคำ้โอท๊อปของจนี และน ำท่ำนเลอืกซือ้สิน้คำ้ทีร่้านยางพารา 
และผลติภณัฑเ์พื่อสุขภำพทีผ่ลติจำกยำงพำรำต่ำงๆ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
จำกนัน้น ำเดนิทำงสู่เมอืงจไูห่โดยรถโค้ช ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง พกัผ่อนอสิระตำมอธัยำศยั  
น ำท่ำนเขำ้ชมสวนหยวนหมิงหยวน ซึง่เป็นสวนจ ำลองจำกสวนหยวนหมงิทีน่ครปักกิง่หลงัถูกท ำลำยโดย
พนัธมติรในปีค.ศ. 1860 และเสยีหำยจนยำกแก่กำรบรูณะพระรำชวงัหยวนหมงิใหมไ่ดง้บประมำณก่อสรำ้ง
ถงึ600 ลำ้นหยวน สรำ้งขึน้ใหม่อกีครัง้ ณ ใจกลำงของภเูขำชลินิในเมอืงจไูห่ท ำใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้มดว้ย
ขนุเขำทีเ่ขยีวชอุ่มและมพีืน้ทีค่รอบคลุมทะเลสำบขนำดมหมึำ 80,000 ตำรำงเมตรซึง่มขีนำดเท่ำกบัสวนเดมิ
ในกรงุปักกิง่ สิง่ทีท่ ำใหส้วนหยวนหมงิหยวนแห่งใหม่มคีวำมแตกต่ำงกบัสวนเก่ำทีปั่กกิ่งคอืกำรเพิม่เตมิและ
ตกแตกสวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวนัตกผสมกบัศลิปะจนี สวนหยวนหมงิหยวนใหม่จงึถอืไดว้ำ่เป็นสถำนที่
ท่องเทีย่วซึง่จ ำลองมำจำกสถำนทีใ่นประวตัศิำสตรม์คีุณค่ำทัง้ในแง่วฒันธรรม ประวตัศิำสตร ์ และธุรกจิกำร
ท่องเทีย่วสวนนี้ไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขำ้ชมตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภำพนัธ ์ ค.ศ.1997 เป็นตน้มำมภีเูขำโอบรอบทัง้ 3 
ดำ้น ดำ้นหน้ำเป็นพืน้ทีร่ำบ สิง่ก่อสรำ้งต่ำงๆสรำ้งขึน้เท่ำของจรงิในอดตีทุกชิน้ มมีำกกวำ่ 100 ชิน้ อำท ิ
เสำหนิคูส่ะพำนขำ้มธำรทอง ประตตูำ้กง ต ำหนกัเจิง้ตำ้กวำงหมงิ สะพำนเกำ้เลีย้ว 
น ำท่ำนสู่ตลาดใต้ดินกงเป่ยแหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมอืงจไูห่มสีนิคำ้มำกมำยใหท้่ำนเลอืกซือ้ อำทเิชน่ 
โทรศพัทม์อืถอื, เกมสบ์อย, mp3, mp4, กระเป๋ำ, รองเทำ้, เสือ้ผำ้ตำมแฟชัน่ตำมฤดกูำลในช่วงนัน้, ผลไม,้ 
อำหำร และขนม 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม จไูห่-นัง่รถข้ามสะพาน-ฮ่องกง-วดัแชกงหมิว-วดัหวงัต้าเซียน-ช้อปป้ิงถนนนาธาน-กรงุเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าทุกท่านนัง่รถโค้ชช้ามสะพานเช่ือม “ฮ่องกง-จไูห่-มาเกา๊” HZMB สะพานข้ามทะเลยาวท่ีสดุในโลก 
ซึง่เปิดอยา่งเป็นทางการเมื่อวนัที ่ 23 ต.ค. 2561 โดยสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลกแห่งนี้เชื่อมฮ่องกง
กบัเมอืงต่างๆ ในพืน้ทีเ่กรทเตอร ์เบย ์(Greater Bay Area) หรอืพืน้ทีอ่่าวกวางตุง้ ฮ่องกง และมาเก๊า ของ
จนีตอนใต ้สะพานดงักล่าวมคีวามยาว 55 กโิลเมตร รปูทรงตวัวาย (Y-shape) ใชง้บประมาณกวา่ 2 หมื่น
ลา้นเหรยีญสหรฐั (ราว 6.5 แสนลา้นบาท) ซึง่ยาวกวา่สะพานโกลเดน้ เกท ของเมอืงซานฟรานซสิโกถงึ 20 
เท่า โดยขัน้ตอนส าคญัอยูท่ ีต่วัสะพานหลกัยาว 22.9 กโิลเมตร อุโมงคย์าว 6.7 กโิลเมตร และเกาะเทยีม
นอกตวัสะพาน นบัเป็นสะพานขา้มทะเลแหง่แรกในพืน้ทีเ่กรทเตอรเ์บย ์ ทอดยาวพาดผ่านมหาสมุทรจาก
เกาะเทยีมทีส่รา้งขึน้บรเิวณใกลส้นามบนินานาชาตฮ่ิองกงไปสู่เขตปกครองพเิศษมาเก๊า และเมอืงจไูห่ของ
จนีแผ่นดนิใหญ่ หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  
น ำท่ำนเดนิทำงสู่วดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนัน าโชค ตัง้อยูท่ ีต่ ำบลซ่ำถิน่ ซึง่ถอืเป็นชำนเมอืงของฮ่องกง 
เป็นวดัเก่ำแก่ของฮ่องกง สรำ้งขึน้เมื่อ 400 กวำ่ปีผ่ำนมำแลว้ในสมยัรำชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชำในเรื่องควำม
ศกัดิส์ทิธิใ์นดำ้นของโชคลำภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจำ้พ่อแช ้ก๊ง และดำบไรพ้่ำยเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์
ประจ ำวดัต ำนำนเล่ำวำ่ในช่วงปลำยของรำชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีำรก่อจลำจลแขง็เมอืงขึน้ทัว่
ประเทศ และเหตุกำรณ์นี้ไดก้่อเกดิบุรุษชำตนิกัรบทีช่ ื่อวำ่ขนุพล แช ้ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปรำบปรำมควำม
วุน่วำยทีเ่กดิขึน้แทบทุกสำรทศิ และท่ำนเองกไ็ดช้ื่อว่ำเป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อวำ่ไม่เคยแพใ้คร เพรำะไม่วำ่จะยก
ทพัไปปรำบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดำบคู่กำยของท่ำนกไ็ดช้ื่อวำ่เป็นดำบไรพ้่ำยเช่นกนัดำบ
ไรพ้่ำยของท่ำน คนจนีถอืวำ่มคีวำมเป็นมงคลในดำ้นของศำสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของกำรต่อสูเ้ป็นอยำ่งสงู 
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ธนำคำรแบงคอ์อฟไชน่ำของฮ่องกง ถงึกบัจ ำลองดำบของท่ำนไปก่อสรำ้งตกึส ำนกังำนใหญ่ของธนำคำรทีม่ี
ชื่อวำ่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกำะฮ่องกงเลยทเีดยีวและวดัแช ้ก๊ง ยงัเป็นทีม่ำของจี้
กงัหนัน ำโชคทีม่ชี ื่อเสยีงของวงกำรกำรท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่ม่วำ่ทวัรไ์หนทีม่ำฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่ำเลอืก
ซือ้สนิคำ้มงคลชิน้นี้ เพื่อเสรมิสรำ้งบำรม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ 
น ำท่ำนเยีย่มชมโรงงานจิวเวอรร์ี่  ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังำนดไีชน์ทีไ่ดร้บัรำงวลัอนัดบัเยีย่ม 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น ำท่ำนสู่วดัหวงัต้าเซียน (คนจนีกวำงตุง้ จะเรยีกวดันี้วำ่ หวอ่งไท่ซนิ) เป็นวดัเก่ำแก่อำยกุวำ่รอ้ยปี ทีไ่ม่มี
วนัเสื่อมคลำยไปจำกควำมศรทัธำของประชำชนชำวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ำกมวลชนจ ำนวนมำกทีม่ำสกักำระ 
หรอืแมก้ระทัง่ควนัธปูคละคลุง้ไปทัว่บรเิวณท่ำนเทพเจำ้หวงัตำ้เซยีนเดมิท่ำนชื่อ "หวอ่งชอ้เผง่" เป็นมนุษย์
เดนิดนิธรรมดำคนหนึ่ง ทีม่จีติเมตตำต่อชำวโลก ท่ำนมคีวำมกตญัญตู่อพ่อแม่สงูมำก และช่วยพ่อแม่ตัง้แต่
เลก็ ท ำงำนดแูลเลีย้งแพะ อยูม่ำวนัหนึ่งท่ำนไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศกึษำร ่ำเรยีนวชิำบน
ภเูขำไกล ท่ำนหวอ่งชอ้เผง่กอ้ตดัสนิใจตำมนกัพรตท่ำนนัน้ไปศกึษำร ่ำเรยีนวชิำ ท่ำนขยนัหมัน่เพยีรเรยีน
จนบรรลุ จนท่ำนสำมำรถเสกกอ้นหนิใหก้ลำยเป็นแพะได ้เมื่อท่ำนไดร้ ่ำเรยีนวชิำจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้ำ
อำจำรยข์องท่ำนกลบัมำ ใชว้ชิำควำมรูด้ำ้นสมุนไพร เพือ่บ ำเพญ็ประโยชน์ เดนิทำงรกัษำประชำชนจนีทีเ่จบ็
ไข ้ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปทัว่ทุกสำรทศิ เมื่อเกดิโรคระบำดใหญ่ในประเทศจนี ท่ำนหวงัตำ้เซยีนไดใ้ช้
วชิำกำรแพทย ์จดัยำสมุนไพรใหแ้ก่ชำวบำ้นเพื่อต่อสูก้บัโรครำ้ย ตลอดอำยขุยัทองท่ำน ไดม้ลีกูศษิย์
มำกมำยทีเ่คำรพท่ำนและร ่ำเรยีนวชิำจำกท่ำนจวบจนประชำชนต่ำงยกยอ่งใหท้่ำนเป็นเทพหวอ่งไท่ซนิ และ
ไดต้ัง้ศำลเอำไวเ้พื่อกรำบสกักำระ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่แหล่งช้อปป้ิงท่ีย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนด์
เนมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อิม่จุใจ ไม่วา่คุณจะมรีสนิยมแบบ
ไหนหรอืงบประมาณเท่าใด ศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีค่ณุตอ้งการศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวาง
เหล่านี้ เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลก
อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรู เลอืกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของ
ฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่อเชีย่นเทอรม์นิลั แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและชอ้ป
มากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & 
SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่Toy’s Us สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิ 

21.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX617 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
23.30 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
22.25 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX709 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
00.15 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ไฟลบิ์น ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

5-7 ก.ค. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 

11,999 11,999 11,999 2,500 

12-14 ก.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

11,999 11,999 11,999 2,500 

19-21 ก.ค. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 

11,999 11,999 11,999 2,500 

26-28 ก.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

11,999 11,999 11,999 2,500 

2-4 ส.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

11,999 11,999 11,999 2,500 

9-11 ส.ค. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 

13,999 13,999 13,999 3,500 

10-12 ส.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

14,999 14,999 14,999 3,500 

16-18 ส.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

11,999 11,999 11,999 2,500 

30 ส.ค.-1 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

11,999 11,999 11,999 2,500 

6-8 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

11,999 11,999 11,999 2,500 

13-15 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 

11,999 11,999 11,999 2,500 

20-22 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

11,999 11,999 11,999 2,500 

27-29 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 

11,999 11,999 11,999 2,500 

4-6 ต.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

11,999 11,999 11,999 3,500 

11-13 ต.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

14,999 14,999 14,999 3,500 

12-14 ต.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

16,999 16,999 16,999 3,500 

18-20 ต.ค. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 

14,999 14,999 14,999 3,500 

25-27 ต.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 

12,999 12,999 12,999 2,500 
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อตัราน้ีรวม 
ค่ำตัว๋เครื่องบนิ และภำษนี ้ำมนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) / ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง / 
ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำทีพ่กัตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร (กรณีพกั 3 ท่ำน ท่ำนที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / 
ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเดนิทำง ท่ำนละไม่เกนิ 30 กก. / ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่ำวี
ซ่ำเขำ้เมอืงจนีเป็นวซี่ำกรุ๊ป (กรณีทีม่วีซี่ำจนีอยูแ่ลว้ไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยได)้ / ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำง 
1,000,000 บำท (ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่ และค่ำทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดกำรเดนิทำงจ่ำยทปิ 200 หยวน/ท่ำน*** / ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย 
และค่ำธรรมเนียมส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ต่ำงชำต ิ / ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำธรรมเนียม
กระเป๋ำเดนิทำงทีน่ ้ำหนกัเกนิ 30 กก. / ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร เช่น ค่ำซกัรดี โทรศพัท ์ค่ำมนิิบำร ์ฯลฯ / 
ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% / ค่ำภำษเีชือ้เพลงิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี / ค่ำวี
ซ่ำจนีแบบเดีย่วกรณีด่ำนตม. แจง้ปิด 
 



8 
 

เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 วนั 
***เงื่อนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลกูค้า 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทำงทีม่วีนัก ำหนดอำยใุชง้ำนเหลอืไมน้่อยกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัทีจ่ะออกเดนิทำง 
- ตอ้งมหีน้ำวำ่งอยำ่งน้อย 2 หน้ำ 
***ลกูค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน 

บริษทัฯ ทวัรไ์ม่สามารถย่ืนเป็นวีซ่ากรุป๊ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ 
กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลกูค้าจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบเองทัง้หมด*** 

เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 25-30 วนั  / คนืค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด หรอืเกบ็ค่ำใชจ้่ำยบำงส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 11-24 วนั / เกบ็ค่ำใชจ้่ำย 5,000-10,000 บำท แลว้แต่กรณี 
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 1-10 วนั  / เกบ็ค่ำบรกิำรทัง้หมด 100 % 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยัจนไม่อำจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดร้บับำดเจบ็ทีน่อกเหนือควำมรบัผดิชอบของหวัหน้ำ
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับำงประกำร เชน่ กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ต่ำงๆ 
2. เนื่องจำกสภำวะน ้ำมนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ้ำมนัขึน้ในอนำคต 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่ำภำษนี ้ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ เพรำะทำงบรษิทัยงัไม่ไดร้วมภำษนี ้ำมนัใหมท่ีอ่ำจจะ
เกดิขึน้ 
3. เนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถกู
ปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลื่อนกำร 
เดนิทำงในกรณทีีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่ำน 
5. กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงมือ้ไม่เทีย่วตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหกัค่ำบรกิำรคนืได ้ เพรำะกำรช ำระค่ำทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย  
6. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำงๆ 
7. กำรท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีำรเขำ้ชมสนิคำ้ของทำงรฐับำล เพื่อเป็นกำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วดงักล่ำว  
คอืรำ้นหยก รำ้นบวัหมิะ รำ้นผำ้ไหม รำ้นขนม รำ้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หำกท่ำนใดไม่เขำ้รำ้นดงักล่ำวจะตอ้งจ่ำยค่ำทวัร์
เพิม่ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่ำวแลว้ 


