
 

 

รหัสทัวร SLT1901458 
ทัวรฮองกง เซินเจิ้น จูไห มาเกา  4 วัน 3 คืน (RJ) 
ชมและถายรูปในสวนหยวนหมิงหยวน ผานชมทิวทัศนของถนนคูรัก 
วิหารเซนตปอล เซนาโดสแควร  ชอปปم�งหลอหวูตลาดกงเป�ย 
 

 
 
  
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ-ฮองกง-เซินเจ้ิน 
13.00 น. พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 8 

เคานเตอร Q1-6สายการบินรอยัล จอรแดนเนียลเจาหนาท่ีบริษัทฯ ใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวก (สายการบินกําหนดใหโหลดสัมภาระใตทองเครื่องได
นํ้าหนัก 30 กิโลกรัม ทานละ 1 ใบเทานั้น) ***กรุณาใชกระเป�าลอลากเพ่ือความ
สะดวกในการขามดาน*** 

15.25 น. ออกเดินทางสูฮองกง โดยเที่ยวบินที่ RJ182(บริการอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครื่อง) 
19.00 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย นําทาน

เดินทางสูเซินเจ้ิน โดยรถโคช (ประมาณ 1 ชัว่โมง)และนําทานเขาที่พัก 
พักที่ REN SHAN HENG HOTEL / SHAN SHUI HOTELหรือเทียบเทา3* 

วันที่สอง เซินเจ้ิน-ชอปปم�งหลอหวู-จูไห-สวนหยวนหมิง  
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

หลังจากน้ันนําทานเท่ียวชมเมืองเซินเจิ้นเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเปนเพียง
หมูบานชาวประมงธรรมดาอยูในมณฑลกวางตุง มีเน้ือท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัว
เมืองเซินเจิ้นไดรับการวางระบบผังเมืองอยางดีมีสภาพภูมิทัศน และสภาพแวดลอมที่
เปนระเบียบสวยงามนําทานเดินทางสูที่ชอปปم�งที่ Lowuสินคาราคาถูกแหลงใหญ
ของเซินเจิ้นซึ่งคนไทยรูจักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินคามากมายหลาย
หมวดหมู เชน กระเป�า รองเทา นาฬิกา เสื้อผา ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก
สําหรับคนที่ทานรักและตัวทานเองจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองจูไหโดยรถโคชใช
เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง พักผอนอิสระตามอัธยาศัย 

บาย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นําทานชมผลิตภัณฑที่ทําจากผาไหมจีนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมที่หมอุนใน
หนาหนาวและเย็นสบายในหนารอน และเลือกซื้อผลิตภัณฑหยก สินคาโอทอปของ
จีน นําทานเขาชมสวนหยวนหมิงหยวนซึ่งเปนสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่นคร
ปกกิ่งหลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในปค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแกการบรูณะ
พระราชวังหยวนหมิงใหมไดงบประมาณกอสรางถึง600 ลานหยวน สรางขึ้นใหมอีก
ครั้ง ณ ใจกลางของภูเขาชิลินในเมืองจูไหทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาท่ีเขียว
ชอุมและมีพ้ืนที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตรซึ่งมีขนาด
เทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง สิ่งที่ทําใหสวนหยวนหมิงหยวนแหงใหมมีความแตกตาง
กับสวนเกาท่ีปกกิง่คือการเพ่ิมเติมและตกแตงสวนที่เปนศิลปะแบบตะวันตกผสมกับ
ศิลปะจีนสวนหยวนหมิงหยวนใหมจึงถือไดวาเปนสถานที่ทองเที่ยวซึ่งจําลองมาจาก
สถานที่ในประวัตศิาสตรมีคุณคาท้ังในแงวัฒนธรรม ประวัตศิาสตร และธุรกิจการ
ทองเที่ยวสวนนี้ไดเปดใหบุคคลเขาชมต้ังแตวนัที่ 1 กุมภาพันธ ค.ศ.1997 เปนตนมา



 

 

มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นที่ราบ สิ่งกอสรางตางๆสรางขึ้นเทาของ
จริงในอดีตทุกชิ้น มีมากกวา 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคูสะพานขามธารทอง ประตูตากง 
ตําหนักเจิ้งตากวางหมิง สะพานเกาเลี้ยว 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพิเศษ...เปดยาง 
พักที่ SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเทา 3* 

วันที่สาม จูไห-ถนนคูรัก-หวีหนี-่มาเกา-เซนตปอล-เซนาโดสแควร-เวเนเช่ียน-จูไห-ชอป
ปم�งตลาดใตดิน  

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม  
ชมสินคายาประจําบานของชาวจีน“ยาบัวหิมะ”สรรพคุณหลากหลายแกนํ้ารอนลวก
,แผลไฟไหม,แกริดสีดวง,ฮองกงฟุตฯลฯจากน้ันนําทานชิมชาจีน เชน อูหลง ผูเออชา
รสชาติดีขึ้นชื่อของจีน น่ังรถผานชมทิวทัศนของถนนคูรักThe Lover’s Roadถนน
เรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศนได
อยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ และที่ไดชื่อวาถนนคูรกัก็เพราะวา
ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอ้ี หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ 2 
คนน่ังเทาน้ัน จึงไดชือ่วาถนนคูรกั ปจจุบนัเปนที่นิยมของบรรดาคูรักแวะถายรูปกับ
สาวงาม“หวีหนี”่ จูไหฟชเชอรเกิรลสาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห 
บริเวณอาวเซียงหูเปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตรถือไขมุกอยูริมทะเล 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางขามดานจูไห สูมาเกา ซึ่งเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและ
นาสนใจในอดีตมาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีน
กวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงชวงตนศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสได
เดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดตอคาขายกับชาวจีนและมาสรางอาณานิคม
อยูในแถบน้ีที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดาน
สถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมายทําใหมาเกา
กลายเปนเมืองที่มีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลง
ตัวจนเรียกไดวาเปน"ยุโรปใจกลางเอเชีย"นําทานเลือกซือ้สินคาพ้ืนเมืองที่ขึ้นชื่อ
ของมาเกาเชน คุกกี้อัลมอนดมะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจาเมียจา หมูแผนสูตรพิเศษ 
น้ํามันปลา 
ผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเลหรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทองสัมฤทธิ์ท้ัง
องค มีความสูง 18 เมตรหนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงาม
ออนชอยสะทอนกับแดดเปนประกายเรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตาเจาแมกวนอิ
มองคน้ีเปนเจาแมกวนอิมลูกครึ่ง คือปم�นเปนองคเจาแมกวนอิมแตวากลับมีพระพักตร
เปนหนาพระแมมารีที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมที่โปรตเุกสต้ังใจสรางขึ้น



 

 

เพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสที่สงมอบมาเกาคืนใหกับจีนและนําทานชม 
วิหารเซนตปอล โบสถแหงน้ีเคยเปนสวนหน่ึงของวิทยาลัยเซนตปอล ซึ่งกอต้ังในป 
1594 และปดไปในป 1762 และเปนมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแหงแรกของ
เอเชียตะวันออก โบสถเซนตปอลสรางขึ้นในป 1580 แตถูกทําลายถึงสองครั้ง ในป
1595 และ1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหมในป 1835 ทั้งวิทยาลัยและ
โบสถถูกทําลายจนเหลือแตดานหนาของตึกฐานโบสถสวนใหญและบันไดหนา
ดานหนาของตึกแสดงใหเห็นถึงสไตลผสมระหวางตะวันออกและตะวนัตกและมีอยูท่ีน่ี
เพียงแหงเดียวเทาน้ันในโลก แวะชมยานเซนาโดสแควร ถือไดวาเปนทําเลทองทาง
ธุรกิจของมาเกาเพราะรวบรวมสินคาคุณภาพและรานคาตางๆ ไวมากมาย มีเสื้อผา
ทุกแบบทุกสไตล และยังมีสินคาจากโรงงานผูผลิตสินคาตางๆ ของมาเกาวางขายอยู
ดวยเรียกวาชอปปم�งที่น่ีแหงเดียวก็คุมเกินพอนําทานเยี่ยมชม THE VENETIAN 
MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญทานสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัส
แหงใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพดวย สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง 
และสถานที่ชอปปم�งที่แกรนดแคนแนลชอป พบกับรานคาแบรนดเนมช่ือดังมากมาย
กวา 350 ราน ใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง เพ่ือล้ิมลองเมนูตางๆ ที่
ทานชื่นชอบ ทานสามารถน่ังเรือกอนโดลาลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม
รวมอยูในรายการ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
สมควรแกเวลาเดินทางกลับสูเมืองจูไห นําทานสูตลาดกงเป�ย หรือตลาดใตดิน
แหลงชอปปم�งแหลงใหญของเมืองจูไหมีสินคามากมายใหทานเลือกซื้ออาทิเชน
โทรศัพทมือถือ, เกมสบอย, mp3, mp4, กระเป�า, รองเทา, เสื้อผาตามแฟชั่นตาม
ฤดูกาลในชวงน้ัน, ผลไม, อาหารและขนม 
พักที่ SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเทา 3* 

วันที่สี่ จูไห-ฮองกง-นั่งรถขามสะพานขามทะเล-ซิตี้ทัวร–ไหวเจาแมกวนอิม–Repulse 
bay-Victoria-ชอปปم�ง-ฮองกงกรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม  
นําทุกทานนั่งรถโคชชามสะพานเช่ือม “ฮองกง-จูไห-มาเกา”HZMB สะพานขาม
ทะเลยาวที่สุดในโลกซึ่งเปดอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 23 ต.ค. 2561 โดยสะพาน
ขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกแหงน้ีเชื่อมฮองกงกับเมืองตางๆ ในพื้นที่เกรทเตอรเบย 
(Greater Bay Area) หรือพื้นท่ีอาวกวางตุง ฮองกง และมาเกา ของจีนตอน
ใต สะพานดังกลาวมีความยาว 55 กิโลเมตรรูปทรงตัววาย (Y-shape) ใช
งบประมาณกวา 2 หม่ืนลานเหรียญสหรัฐ (ราว 6.5 แสนลานบาท) ซึ่งยาวกวา
สะพานโกลเดน เกท ของเมืองซานฟรานซิสโกถึง 20 เทา โดยขั้นตอนสําคัญอยูท่ีตัว



 

 

สะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร อุโมงคยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตัว
สะพานนับเปนสะพานขามทะเลแหงแรกในพื้นท่ีเกรทเตอรเบย ทอดยาวพาดผาน
มหาสมุทรจากเกาะเทียมท่ีสรางขึ้นบริเวณใกลสนามบินนานาชาติฮองกงไปสูเขต
ปกครองพิเศษมาเกาและเมืองจูไหของจีนแผนดินใหญ หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองเรียบรอย  
นําทานเดินทางสูฮองกงโดยเรือเฟอรรี่ (1 ช่ัวโมง)นําทานเที่ยวเกาะฮองกงขึ้นสู 
VICTORIA หน่ึงในแหลงทองเท่ียวยอดนิยม เปนจุดชมวิวที่คุณจะตองทึ่งกับความ
สวยงาม อาววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ�าที่พุงทะยานขึ้นสูงตัดกับ
แนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถายรูปตามอัธยาศัย นําทานเยี่ยมชมโรงงานจิว
เวอรรี่ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกบังานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด นําทานสู
หาดทรายรีพลัสเบยREPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงน้ีสวยทีสุดแหง
หน่ึง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเรื่องมีรูปปم�นของเจาแม
กวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาท่ีปกป�องคุมครองชาวประมง โดดเดนอยู
ทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด นมัสการขอพรจาก เจาแมกวนอิม และ
เทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเช่ือกันวาขามหน่ึงครั้ง
จะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปและนําทานเลือกซื้อสมุนไพรจีนซึ่งถือเปนสินคาเพ่ือสุขภาพ 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพิเศษ...หานพะโล 
จากน้ันนําทานเดินทางสูแหลงชอปปم�งที่ยานจิมซาจุย ถนนนาธาน ซึ่งเปนแหลง
รวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก ทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ 
อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาช้ัน
เลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเปนแหลงรวมหอง
เส้ือที่จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซเนอรนานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกอีกทั้ง
ยังเปนที่ท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับ
รานอาหารรสเด็ดของฮองกง หรือเลือกชอปปم�งที่ โอเช่ียนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา 
Brand Name ชั้นนําที่มีใหเลือกชมและ ชอปมากกวา 700 ราน อาทิ ESPRIT, 
EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของ
ฝากคุณหนูที่ Toy’s Usสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

21.25 น.  ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ RJ183(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
23.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

   ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ    
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

พักหองละ 2-
3 ทาน 

ราคาเด็ก เสริม
เตียง 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

ราคาเด็ก ไมเสริม
เตียง 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

พัก
เดี่ยว 

จายเพ่ิม 
20-23 มิ.ย. 12,999 12,999 12,999 3,500 
11-14 ก.ค. 12,999 12,999 12,999 3,500 
13-16 ก.ค. 12,999 12,999 12,999 3,500 
25-28 ก.ค. 12,999 12,999 12,999 3,500 
27-30 ก.ค. 12,999 12,999 12,999 3,500 
8-11 ส.ค. 12,999 12,999 12,999 3,500 

22-25 ส.ค. 12,999 12,999 12,999 3,500 
5-8 ก.ย. 12,999 12,999 12,999 3,500 

19-22 ก.ย. 12,999 12,999 12,999 3,500 
12-15 ต.ค. 14,999 14,999 14,999 4,500 
19-22 ต.ค. 14,999 14,999 14,999 4,500 
7-10 พ.ย. 12,999 12,999 12,999 3,500 

21-24 พ.ย. 12,999 12,999 12,999 3,500 
5-8 ธ.ค. 12,999 12,999 12,999 3,500 

28-31 ธ.ค. 19,999 19,999 19,999 5,500 
 

อัตรานี้รวม 
คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮองกง–กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป) / คารถโคชปรับอากาศ
บริการตลอดการเดินทาง / คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ / คาท่ีพักตามที่ระบุไว
ในรายการ / คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 30 กก. (สายการบินกําหนดใหโหลด
สัมภาระใตทองเครื่องไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน) / คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตางๆ ตาม
รายการที่ไดระบุไว / คาวีซาเขาเมืองจีนเปนวีซากรุป (กรณีที่มีวีซาจีนอยูแลวไมสามารถคืน
คาใชจายได) / คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของ
กรรมธรรม) / มัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง 
 
 
 



 

 

อัตรานี้ไมรวม 
คาทิปไกดทองถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจายทิป 120 หยวน/ทาน*** / คาทํา
หนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ / คาอาหาร และ
เครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ / คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 30 กก. / 
คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ / ภาษีมูลคาเพิ่ม 
7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และกรุณาแจงลวงหนาต้ังแตทําการจองกรณีตองการใบกํากับ
ภาษี / คาภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก / คาวีซาจีนแบบเดี่ยว
กรณีดานตม. แจงปด 
 
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนที่เหลือจาย
กอนเดินทาง 15 วัน 
 
***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร*** 
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดตางๆ กอนออกตั๋ว
เคร่ืองบิน 
ภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองหองพัก 
เพ่ือประโยชนของลูกคา 
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง อัฟเดตเพ่ิมเติมตั้งแตวันที่ 23 พ.ค. 2561 
- สําเนาหนังสือเดินทาง (สแกนสี หรือถายรูปสี แบบหนาตรงเต็มหนาเทาน้ัน ***ตาม
ตัวอยาง***) 
และหนังสือเดินทางตองมีอายใุชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
- ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
- ที่อยูปจจุบัน (นามสกุลเดียวกัน ใชที่อยูเดียวกันได) 
- เบอรโทรศัพท 
 
***ลูกคาทานในมีวีซาจีนอยูในเลมพาสปอรต ทางตม. จะถือวาทานใชวีซาในเลมผานดาน
ในการเขาเมืองจีน บริษัทฯ ทัวรไมสามารถย่ืนเปนวีซากรุปใหไดและถาทานใดไมแจงวามีวี

ซาจีนอยูในเลมพาสปอรต 
กรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นทางลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเองทัง้หมด*** 

 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน  / คืนคาใชจายทั้งหมด หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่
เกิดขึ้นจริง 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บคาใชจาย 5,000-10,000 บาท แลวแตกรณี 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-10 วัน  / เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 
2. เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรบัราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรบัราคา
ภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
เพราะทางบริษัทยังไมไดรวมภาษีน้ํามันใหมที่อาจจะเกิดขึ้น 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบรกิารใดๆ 
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนเงินในทุกกรณี  
4. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการ 
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 
5. การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได 
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย  
6. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 
7. การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปนการสงเสริม
การทองเที่ยวดังกลาว  คือรานหยก รานบัวหิมะ รานผาไหม รานขนม รานจิวเวอรรี่ เปนตน 
หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบรษิัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 


