
 

 

รหัสทัวร  SLT1900669 
ทัวรฮองกง  เกาะลันเตา  เซินเจิ้น  3 วัน 2 คืน (CX) 
น่ังกระเชานองปง360  ไหวพระใหญโป�หลิน  เกาะลันเตา  ขอพรเจาแมกวนอิม 
และเทพเจาแหงโชคลาภ หาดรีพลัสเบย  ไหวองคหลวงพอแชกงหมิว  ชอปปم�งจิม
ซาจุย/หลอหวูเซินเจิ้น  ชมโชวน้ําพุ 3 มิติ 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ-ฮองกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น 
04.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคานเตอร 

Mสายการบินคาเธย แปซฟิคเจาหนาที่บริษทัฯ ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
06.40 น. ออกเดินทาง โดยสายการบนิคาเธย แปซฟิคเที่ยวบนิทีC่X616 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
10.25 น ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผานพธิีการตรวจคนเขาเมอืงเรียบรอย 
05.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคานเตอร 

Mสายการบินคาเธย แปซฟิคเจาหนาที่บริษทัฯ ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
08.15 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย แปซิฟคเที่ยวบนิทีC่X700 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
12.10 น ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผานพธิีการตรวจคนเขาเมอืงเรียบรอย 

นําทานเดินทางสู เกาะลนัเตาซึง่มขีนาดใหญเปนสองเทาของเกาะฮองกง และเปนเกาะ
ที่มขีนาดใหญที่สุดในคาบสมทุรฮองกง นําทานน่ังกระเชา Ngong ping 360จากตุง
ชุงสูที่ราบนองปง เปนกระเชาที่ยาวที่สุดในโลก ทานจะไดชมทวิทศันรอบตัว 360 องศา
ของเกาะลันเตา (กรณีกระเชาปดจะใชรถโคชขึ้นแทน และถาเกิดเหตุสดุวิสัยไมสามารถ
เที่ยวเกาะลันเตาได จะพาทุกทานไปเที่ยวสถานที่อ่ืนแทน) 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พบกบัสถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานวฒันธรรมนองปง (Ngong Ping 
Village)บนพื้นที่ 1.5 เฮคตารอิสระเที่ยวชม รานคา รานอาหาร และชมการแสดง
กลางแจงมากมาย บริเวณหมูบานจาํลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่สามารถ
ผสมผสานระหวางความเจริญ และวัฒนธรรมด้ังเดิมไวไดอยางลงตวั ใหทานนมัสการ
พระใหญวัดโป�หลิน องคพระสรางจากการเช่ือมแผนสัมฤทธิ์ถงึ 200 แผน หนัก 250 
ตันและสงู 34 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยงัเนินเขาเบ้ืองลางบริเวณทะเลจีนใต
หลงัจากน้ันใหทกุทานชอปปم�งสนิคาแบรนดเนมทีC่ity gate Outletเปนตึกทีข่ายแต
สินคาราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไมวาจะเปนเส้ือผา รองเทา นาฬิกา มีอยู 70 กวา
ยี่หอ เชนNike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, 
Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs และช้ันใตดินจะม ี
Supermarket ขนาดใหญใหทุกทานไดเลือกซื้อและนําทานเดินทางสูเมืองเซนิเจ้ิน
โดยรถไฟฟ�า หลังผานพธิีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พักที่ HIGGERT HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเทา 3* 
 



 

 

วันทีส่อง เซินเจิ้น-ชอปปم�งหลอหวู-วดักวนอ-ูพิพิธภณัฑเซินเจ้ิน-ชมโชวนํ้าพุ 3 มิต ิ
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานเที่ยวชมเมืองเซินเจิ้นเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเปนเพียงหมูบาน
ชาวประมงธรรมดาอยูในมณฑลกวางตุง มีเน้ือที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมอืงเซิน
เจ้ินไดรับการวางระบบผังเมืองอยางดีมีสภาพภูมิทศัน และสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบ
สวยงาม นําทานแวะชมหยก สินคาโอทอปของจีน และชิมชาจีน เชน อูหลง ผูเออชา
รสชาติดีขึ้นช่ือของจีน นําทานเดินทางชอปปم�งทีห่ลอหวูLowuสินคาราคาถกูแหลงใหญ
ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรูจักในนามมาบุญครองเมอืงไทยมีสินคามากมายหลายหมวดหมู 
เชน กระเป�า รองเทา นาฬิกา เส้ือผา ใหทานไดเลือกซือ้เปนของฝากสําหรับคนที่ทานรัก 
และตัวทานเองนําทานเดินทางสูวัดกวนอู Kuan Au Temple ไหวเพทเจากวนอ ู
สัญลักษณของความซื่อสตัย ความกตญัรููคณุ ความจงรกัภกัดี ความกลาหาญ 
โชคลาภ บารมี ทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไมคร่ัน
ครามตอศัตรู ทานเปนคนจติใจมั่นคงด่ังขุนเขา มีสติปญญาเลอเลิศมาก และไมเคย
ประมาทการบูชาขอพรทานกห็มายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลีย่งพลํา้แกฝ�าย
ตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซื่อสตัยหรือบริวารที่ไวใจไดน่ันเอง
ดังน้ันประชาชนคนจีนจงึนิยมบูชา และกราบไหวทานเพื่อความเปนสิริมงคลตอตนเอง 
และครอบครัวในทกุๆ ดาน 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําทานเที่ยวชมพิพิธภณัฑเซินเจ้ินShenzhen Museum ต้ังอยูใจกลางเมอืง ภายใน
มีการจดัแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทัง้โบราณวตัถุ ประวติัศาสตร 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปดใหเขาชมมาต้ังแตป 1988และชม
สินคายาประจาํบานของชาวจีน “ยาบัวหิมะ”สรรพคุณหลากหลายแกน้ํารอนลวก, แผล
ไฟไหม, แกริดสดีวง, ฮองกงฟตุ ฯลฯนําทานแวะชมผลติภัณฑที่ทาํจากผาไหมจีนทีม่ี
ช่ือเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมที่หมอุนในหนาหนาวและเย็นสบายในหนารอนชมวธิีการ
นําเสนไหมออกมาผลติเปนสินคาทัง้ใชเคร่ืองจกัรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรัง
แฝด (แปลกแตจริง) เพือ่มาทําใสนวมผาหมไหมซึง่เหมาะกับการซื้อเปนทั้งของฝากและ
ใชเอง 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพิเศษ...อาหารซีฟู�ด+ไวนแดง 
นําทานสูยานธุรกิจหลักของเซินเจิ้นเบย พืน้ที่ประมาณ 125 ลานตารางเมตร เปน
โครงการทีแ่สดงถึงวัฒนธรรมดานทองเที่ยว, บันเทิง, ชอปปم�ง, รานอาหาร, โรงแรม, 
สโมสรตางๆ มากมายพรอมกบัชมโชวน้ําพุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงาม
ตระการตา (Shenzen 3D Water Show OCT) 
พักที่ HIGGERT HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเทา 3* 



 

 

วันทีส่าม ซิตี้ทวัร-Repulse Bay-อาววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ชอปปم�งถนนนาธาน-
ฮองกง-กรงุเทพฯ 

เชา รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานเดินทางกลับฮองกงโดยรถไฟฟ�า ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงเรียบรอยแลว 
นําทานเที่ยวเกาะฮองกงขึ้นสู VICTORIA หน่ึงในแหลงทองเที่ยวยอดนิยม เปนจดุชม
วิวที่คุณจะตองทึง่กับความสวยงาม อาววคิตอเรียที่มช่ืีอเสียงระดับโลก และตึกระฟ�าที่
พุงทะยานขึ้นสูงตัดกบัแนวเขาเขยีวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถายรูปตามอัธยาศัย นําทาน
ชมโรงงานจิวเวอรรีท่ี่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกบังานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด 
นําทานสูหาดทรายรีพลัสเบยREPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเส้ียวแหงน้ีสวย
ที่สุดแหงหน่ึง และยงัใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเร่ืองมรีูปปم�นของเจา
แมกวนอิม และเจาแมทินโหวซึง่ทาํหนาทีป่กป�องคุมครองชาวประมง โดดเดนอยู
ทามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูชายหาด นมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม และเทพ
เจาแหงโชคลาภเพ่ือเปนสริิมงคล ขามสะพานตออายุซึง่เช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมี
อายุเพิม่ขึ้น 3 ปนําทานชมสมุนไพรจีน ซึง่ถอืเปนสินคาเพื่อสุขภาพสามารถเลือกซื้อ
เปนของฝากแดคนทางบาน 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําทานสูวดัแชกงหมิว หรือวดักังหันนําโชควดัน้ีต้ังอยูทีตํ่าบลซาถิ่น ซึ่งถือเปนชาน
เมืองของฮองกง เปนวดัเกาแกของฮองกงสรางขึน้เมื่อ 400 กวาปผานมาแลวในสมัย
ราชวงศชิง ขึ้นช่ือลือชาในเร่ืองความศักด์ิสิทธิใ์นดานของโชคลาภทรัพยสินเงินทอง โดย
มีรูปปم�นเจาพอแช กง และดาบไรพายเปนส่ิงศกัด์ิสิทธประจาํวดั ตํานานเลาวาในชวง
ปลายของราชวงศชิง แผนดินจีนเกิดกลียุคมกีารกอจลาจลแขง็เมืองขึ้นทัว่ประเทศ และ
เหตุการณน้ีไดกอเกิดบุรุษชาตินักรบที่ช่ือวาขนุพล แช กง ที่ไดยกทัพไปปราบปราม
ความวุนวายที่เกิดขึ้นแทบทกุสารทศิ และทานเองก็ไดช่ือวาเปนนักรบที่ไดช่ือวาไมเคย
แพใคร เพราะไมวาจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะไดรับชัยชนะเสมอ และดาบคูกาย
ของทานก็ไดช่ือวาเปนดาบไรพายเชนกัน ดาบไรพายของทานคนจีนถือวามคีวามเปน
มงคลในดานของศาสตรวงจุยในเชิงของการตอสูเปนอยางสงูธนาคารแบงคออฟไชนา
ของฮองกงถงึกบัจําลองดาบของทานไปกอสรางตึกสาํนักงานใหญของธนาคารทีม่ีช่ือวา
ตึกใบมดี ซึ่งเปนตึกทีถ่ือเปนสัญลักษณของเกาะฮองกงเลยทีเดียว และวดัแชกง ยงัเปน
ที่มาของจีก้ังหันนําโชคที่มช่ืีอเสียงของวงการการทองเที่ยวฮองกง ที่ไมวาทัวรไหนทีม่า
ฮองกง เปนตองเลือกเชาเลือกซื้อสินคามงคลช้ินน้ี เพื่อเสริมสรางบารมแีละศิริมงคล
ใหกับชีวติดวยกันทัง้สิ้น 
นําทานเดินทางสูแหลงชอปปم�งที่ยานจิมซาจุย ถนนนาธานซึง่เปนแหลงรวบรวมสินคา
แบรนดเนมจากทั่วทุกมมุโลก ทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆอยางเต็มอ่ิมจุใจ ไม



 

 

วาคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาช้ันเลิศของฮองกงมีทกุสิง่
ที่คุณตองการ ศูนยการคาทีก่วางขวางเหลาน้ีเปนแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนายสินคาแบ
รนดเนมของดีไซเนอรนานาชาตช่ืิอดังจากทั่วทกุมมุโลก อีกทั้งยงัเปนทีท่ีคุ่ณสามารถจะ
อ่ิมเอมกับอาหารช้ันเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกบัรานอาหารรสเด็ดของฮองกง หรือ
เลือกชอปปم�งที่ โอเช่ียนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ช้ันนําทีม่ีใหเลือก
ชม และชอปมากกวา 700 ราน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, 
ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Usสมควรแก
เวลาเดินทางสูสนามบิน 

21.30 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย แปซฟิคเที่ยวบนิที ่ CX617 (บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
22.25 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย แปซฟิคเที่ยวบนิที ่ CX709 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
00.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
 

ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ 
 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ไฟลบิน 
ราคาผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 

ราคาเด็ก 
เสริมเตียง 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน 

ราคาเด็ก ไม
เสริมเตียง 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

พักเดี่ยว 
จายเพ่ิม 

3-5 พ.ค. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 16,999 16,999 16,999 4,000 

10-12 พ.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 12,999 12,999 12,999 3,500 

18-20 พ.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 17,999 17,999 17,999 4,000 

31 พ.ค.-2 มิ.ย. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 12,999 12,999 12,999 3,500 

7-9 มิ.ย. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 12,999 12,999 12,999 3,500 

14-16 มิ.ย. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 12,999 12,999 12,999 3,500 



 

 

21-23 มิ.ย. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 12,999 12,999 12,999 3,500 

28-30 มิ.ย. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 12,999 12,999 12,999 3,500 

5-7 ก.ค. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 12,999 12,999 12,999 3,500 

12-14 ก.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 12,999 12,999 12,999 3,500 

19-21 ก.ค. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 12,999 12,999 12,999 3,500 

26-28 ก.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 16,999 16,999 16,999 4,000 

2-4 ส.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 12,999 12,999 12,999 3,500 

9-11 ส.ค. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 16,999 16,999 16,999 4,000 

10-12 ส.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 17,999 17,999 17,999 4,000 

16-18 ส.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 12,999 12,999 12,999 3,500 

30 ส.ค.-1 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 12,999 12,999 12,999 3,500 

6-8 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 12,999 12,999 12,999 3,500 

13-15 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 12,999 12,999 12,999 3,500 

20-22 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 12,999 12,999 12,999 3,500 

27-29 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 12,999 12,999 12,999 3,500 

4-6 ต.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 16,999 16,999 16,999 4,000 

11-13 ต.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 16,999 16,999 16,999 4,000 

12-14 ต.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 17,999 17,999 17,999 4,000 

18-20 ต.ค. CX700 0815-1210 16,999 16,999 16,999 4,000 



 

 

CX617 2135-2330 
25-27 ต.ค. CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 14,999 14,999 14,999 4,000 

 
อัตราน้ีรวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮองกง–กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป) / คารถโคชปรับอากาศ
บริการตลอดการเดินทาง / คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวในรายการ / คาที่พกัตามที่ระบุไวใน
รายการ / คาบัตรเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตางๆ ตามรายการที่ไดระบุไว / คาน้ําหนักกระเป�า
เดินทาง ทานละไมเกิน 30 กก. / คาวซีาเขาเมอืงจนีเปนวซีากรุป (กรณีทีม่วีซีาจนีอยูแลวไม
สามารถคืนคาใชจายได) / คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกบัเงื่อนไข
ของกรรมธรรม) / มคัคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง 
 
อัตราน้ีไมรวม 
คาทปิไกดทองถิ่น และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดินทางจายทิป 90 หยวน/ทาน*** / คาทํา
หนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ / คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่
ไมไดระบุไวในรายการ / คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 30 กก. / คาใชจายอ่ืนๆ ที่
มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามนิิบาร ฯลฯ / ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั 
ณ ที่จาย 3% และกรุณาแจงลวงหนาต้ังแตทําการจองกรณีตองการใบกํากับภาษี / คาภาษี
เช้ือเพลิงทีท่างสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก / คาวีซาจีนแบบเด่ียวกรณีดานตม. แจง
ปด 
 

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมแฟกซหนาพาสปอรต 
สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 

 
***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทวัร*** 
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดนิทางมีหัวหนาทัวร 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดตางๆ กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, 
ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตัว๋รถโดยสาร และจองหองพัก เพ่ือประโยชนของลกูคา 
 
***ลูกคาทานในมีวีซาจีนอยูในเลมพาสปอรต ทางตม. จะถือวาทานใชวซีาในเลมผานดานใน
การเขาเมืองจีน บริษทัฯ ทวัรไมสามารถย่ืนเปนวีซากรุปใหไดและถาทานใดไมแจงวามีวีซา
จีนอยูในเลมพาสปอรต กรณทีี่มีคาใชจายเกิดขึ้นทางลูกคาจะตองเปนผูรบัผิดชอบเอง
ทั้งหมด*** 



 

 

 
เอกสารที่ใชในการเดนิทาง อฟัเดตเพ่ิมเติมตั้งแตวนัที ่23 พ.ค. 2561 
- สําเนาหนังสอืเดินทาง (สแกนสี หรือถายรูปสี แบบหนาตรงเต็มหนาเทาน้ัน ***ตามตัวอยาง***) 
และหนังสือเดินทางตองมอีายใุชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
- ตองมหีนาวางอยางนอย 2 หนา 
- ทีอ่ยูปจจุบัน (นามสกุลเดียวกัน ใชที่อยูเดียวกันได) 
- เบอรโทรศัพท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน  / คืนคาใชจายทัง้หมด หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้น
จริง 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บคาใชจาย 5,000-10,000 บาท แลวแตกรณี 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-10 วัน  / เก็บคาบริการทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุจาํเปน
สดุวสิยัจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผดิชอบใด  ๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรับบาดเจบ็ที่
นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนาทวัรและเหตุสดุวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 



 

 

2. เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่ีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจริง เพราะทาง
บริษัทยงัไมไดรวมภาษีน้ํามันใหมทีอ่าจจะเกิดขึ้น 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ 
ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืน
เงินในทกุกรณี  
4. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงหรอืสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเลื่อนการ 
เดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 
5. การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได 
เพราะการชําระคาทวัรเปนไปในลักษณะเหมาจาย  
6. เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 
7. การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมกีารเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพือ่เปนการสงเสริม
การทองเที่ยวดังกลาว  คือรานหยก รานบัวหมิะ รานผาไหม รานขนม รานจวิเวอรร่ี เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขดังกลาวแลว 
 
 


