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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจ้ิน 
12.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ M สายการบิน

คาเธย ์ แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก(กรณุาใช้กระเป๋าล้อลากท่าน
ละ 1 ใบเพ่ือความสะดวกในการข้ามด่าน) 

14.55 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบิน CX654 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
18.50 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

น ำทำ่นนัง่รถโคช้ปรบัอำกำศขำ้มสะพำนชงิหมำ่สูฝั่ง่เกำลนู ฮอ่งกงตัง้อยูท่ำงทศิตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนีโดยอยูต่ดิกบัมณฑลกวำ่งตง (กวำงตุง้) โดยมำเก๊ำอยูท่ำงฝัง่ตะวนัตกหำ่ง
ไปรำว 61 กโิลเมตร ฮ่องกงเดมิเป็นเพยีงหมูบ่ำ้นประมงเลก็ๆ แหง่หน่ึง ในเขตอ ำเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิน้ 
หลงัจำกจนีพำ่ยแพใ้นสงครำมฝ่ิน เกำะฮอ่งกง และเกำลนูจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 
1860 ตำมล ำดบั ต่อมำภำยหลงัในปี 1898 องักฤษไดท้ ำสญัญำเชำ่ซือ้พืน้ทีท่ำงตอนใตข้องล ำน ้ำเซนิเจิน้ 
ซึง่ปัจจุบนัเรยีกวำ่ ‘เขตดนิแดนใหม’่ รวมทัง้เกำะรอบขำ้ง ซึง่มอีำณำบรเิวณกวำ้งใหญ่กวำ่เมือ่ครัง้องักฤษ
เขำ้ยดึครองในสมยัสงครำมฝ่ินเกอืบสบิเท่ำและน ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มืองเซินเจ้ินโดยรถไฟฟ้าหลงัผำ่นพธิี
กำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 
พกัท่ีFX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง เซินเจ้ิน-ช้อปป้ิงหลอหวู่-วดักวนอ-ูพิพิธภณัฑเ์ซินเจ้ิน-โชวน์ ้าพ ุ3 มิติ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
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น ำทำ่นเทีย่วชมเมอืงเซินเจ้ินเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่ำ้นชำวประมงธรรมดำอยูใ่น
มณฑลกวำงตุง้ มเีน้ือที ่ 2,020 ตำรำงกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิน้ไดร้บักำรวำงระบบผงัเมอืงอยำ่งดมีสีภำพ
ภูมทิศัน์ และสภำพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงำม น ำทำ่นแวะชมหยก สนิคำ้โอท๊อปของจนี และชิมชาจีน 
เชน่ อูห่ลง ผเูออชำรสชำตดิขีึน้ชื่อของจนี สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงช้อปป้ิงท่ีหลอหวู่Lowuสนิคำ้
รำคำถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจ้กัในนำมมำบุญครองเมอืงไทยมสีนิคำ้มำกมำยหลำยหมวดหมู ่
เชน่ กระเป๋ำ รองเทำ้ นำฬกิำ เสือ้ผำ้ ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝำกส ำหรบัคนทีท่ำ่นรกั และตวัท่ำนเองน า
ทา่นเดนิทางสูว่ดักวนอ ู Kuan Au Temple ไหว้เทพจ้ากวนอ ู สญัลกัษณ์ของความซ่ือสตัย ์ ความ
กตญัญรูู้คณุ ความจงรกัภกัดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ทา่นเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความ
เขม้แขง็เดด็เดีย่วองอาจไมค่รัน่ครา้มต่อศตัร ูทา่นเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และ
ไมเ่คยประมาทการบชูาขอพรทา่นกห็มายถงึขอใหท้่านชว่ยอุดชอ่งวา่งไมใ่หเ้พลีย่งพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และ
ใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เองดงันัน้ประชาชนคนจนีจงึนิยมบชูา 
และกราบไหวท้า่นเพือ่ความเป็นสริมิงคลต่อตนเอง และครอบครวัในทุกๆ ดา้น 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น ำทำ่นเทีย่วชมพิพิธภณัฑเ์ซินเจ้ิน Shenzhen Museum ตัง้อยูใ่จกลำงเมอืง ภำยในมกีำรจดัแสดง
นิทรรศกำรเกีย่วกบัเมอืงเซนิเจิน้ มทีัง้โบรำณวตัถุ ประวตัศิำสตร ์ วทิยำศำสตร ์ เทคโนโลย ี วฒันธรรมและ
ศลิปะ เปิดใหเ้ขำ้ชมมำตัง้แต่ปี 1988และชมสนิคำ้ยำประจ ำบำ้นของชำวจนี “ยาบวัหิมะ”สรรพคุณ
หลำกหลำยแกน้ ้ำรอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮอ่งกงฟุต ฯลฯน าทา่นแวะชมผลติภณัฑท์ีท่ าจากผา้
ไหมจีนทีม่ชีื่อเสยีงโดยเฉพาะผา้หม่ไหมทีห่ม่อุน่ในหน้าหนาวและเยน็สบายในหน้ารอ้นชมวธิกีำรน ำเสน้
ไหมออกมำผลติเป็นสนิค้ ำทัง้ใช้ เครือ่งจกัรและแรงงำนคน ชมกำรดงึใยไหมรงัแฝด (แปลกแต่ จรงิ) 
เพือ่มำท ำใส้ นวมผ้ ำห่ มไหมซึง่เหมำะกบักำรซือ้เป็นทัง้ของฝำกและใช้ เอง 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง 
น าทา่นสูย่า่นธุรกจิหลกัของเซนิเจิน้เบย ์ พืน้ทีป่ระมาณ 125 ลา้นตารางเมตร เป็นโครงการทีแ่สดงถงึ
วฒันธรรมดา้นทอ่งเทีย่ว, บนัเทงิ, ชอ้ปป้ิง, รา้นอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมายพร้อมกบัชมโชว์
น ้าพ ุ3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียงท่ีงดงามตระการตา (Water Show OCT) 
พกัท่ีFX HOTEL / LEE GARDEN HOTELหรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม ซิต้ีทวัร-์Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วดัแชกงหมิว-ช้อปป้ิงถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 

น ำทำ่นเดนิทำงกลบัฮ่องกงโดยรถไฟฟ้า ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น ำทำ่นเทีย่วเกำะ
ฮอ่งกงขึน้สู ่VICTORIA หน่ึงในแหล่งทอ่งเทีย่วยอดนิยม เป็นจุดชมววิทีคุ่ณจะตอ้งทึง่กบัควำมสวยงำม อ่ำว
วคิตอเรยีทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก และตกึระฟ้ำทีพุ่ง่ทะยำนขึน้สงูตดักบัแนวเขำเขยีวขจอีนัแสนสวยงำม เชญิ
ถ่ำยรปูตำมอธัยำศยั น ำทำ่นชมโรงงำนจิวเวอรร่ี์ทีข่ ึน้ชื่อของฮอ่งกงพบกบังำนดไีชน์ทีไ่ดร้บัรำงวลัอนัดบั
เยีย่มยอด น ำทำ่นสูห่ำดทรายรีพลสัเบยR์EPULSE BAY หำดทรำยรปูจนัทรเ์สีย้วแหง่น้ีสวยทีส่ดุแหง่หน่ึง 
และยงัใชเ้ป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตรไ์ปหลำยเรือ่งมรีปูปัน้ของเจำ้แมก่วนอมิ และเจำ้แมท่นิโหว่ซึง่ท ำ
หน้ำทีป่กป้องคุม้ครองชำวประมง โดดเด่นอยูท่ำ่มกลำงสวนสวยทีท่อดยำวลงสูช่ำยหำด นมสักำรขอพรจำก
เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขำ้มสะพำนต่ออำยุซึง่เชื่อกนัวำ่ขำ้มหน่ึงครัง้
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จะมอีำยุเพิม่ขึน้ 3 ปีน ำทำ่นชมสมุนไพรจีน ซึง่ถอืเป็นสนิคำ้เพือ่สุขภำพสำมำรถเลอืกซือ้เป็นของฝำกแด่
คนทำงบำ้น 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นสูว่ดัแชกงหมิว หรอืวดักงัหนัน าโชควดัน้ีตัง้อยูท่ีต่ าบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็น
วดัเก่าแก่ของฮอ่งกงสรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชาในเรือ่งความ
ศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พอ่แช ้ ก๊ง และดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์
ประจ าวดั ต านานเล่าวา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึน้ทัว่
ประเทศ และเหตุการณ์น้ีไดก้่อเกดิบุรษุชาตนิกัรบทีช่ื่อวา่ขนุพล แช ้ ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความ
วุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และทา่นเองกไ็ดช้ื่อวา่เป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อวา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยก
ทพัไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของท่านกไ็ดช้ื่อวา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบ
ไรพ้า่ยของท่านคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรว์งจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสงูธนาคาร
แบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกงถงึกบัจ าลองดาบของทา่นไปก่อสรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคารทีม่ชีื่อวา่ตกึ
ใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหนัน าโชค
ทีม่ชีื่อเสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทวัรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้
มงคลชิน้น้ี เพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ 
น าทา่นเดนิทางสูแ่หล่งชอ้ปป้ิงทีย่่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่
ทุกมุมโลก ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆอยา่งเตม็อิม่จุใจ ไมว่า่คุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอื
งบประมาณเทา่ใดศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่าน้ีเป็น
แหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมมุโลก อกีทัง้ยงัเป็น
ทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮอ่งกง หรอื
เลอืกชอ้ปป้ิงที ่ โอเช่ียนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกวา่ 
700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของ
ฝากคุณหนูที ่Toy’s Usสมควรแก่เวลาเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.35 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX617 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
23.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

***ไฟลข์ากลบัวนัท่ี 15 เม.ย. HKG-BKK CX709 2225-0015*** 
ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ 
เสริมเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ 
ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

13-15 เม.ย. 16,999 16,999 16,999 3,500 
3-5 พ.ค. 9,999 9,999 9,999 2,500 
12-14 พ.ค. 9,999 9,999 9,999 2,500 
17-19 พ.ค. 9,999 9,999 9,999 2,500 



4 
 

19-21 พ.ค. 9,999 9,999 9,999 2,500 
24-26 พ.ค. 9,999 9,999 9,999 2,500 
14-16 มิ.ย. 9,999 9,999 9,999 2,500 
21-23 มิ.ย. 9,999 9,999 9,999 2,500 
28-30 มิ.ย. 9,999 9,999 9,999 2,500 

30 มิ.ย.-2 ก.ค. 9,999 9,999 9,999 2,500 
5-7 ก.ค. 9,999 9,999 9,999 2,500 
12-14 ก.ค. 9,999 9,999 9,999 2,500 
19-21 ก.ค. 9,999 9,999 9,999 2,500 
21-23 ก.ค. 9,999 9,999 9,999 2,500 
26-28 ก.ค. 11,999 11,999 11,999 2,500 
2-4 ส.ค. 9,999 9,999 9,999 2,500 
4-6 ส.ค. 9,999 9,999 9,999 2,500 
11-13 ส.ค. 12,999 12,999 12,999 3,500 
16-18 ส.ค. 9,999 9,999 9,999 2,500 
18-20 ส.ค. 9,999 9,999 9,999 2,500 
23-25 ส.ค. 9,999 9,999 9,999 2,500 
25-27 ส.ค. 9,999 9,999 9,999 2,500 

30 ส.ค.-1 ก.ย. 9,999 9,999 9,999 2,500 
1-3 ก.ย. 9,999 9,999 9,999 2,500 
6-8 ก.ย. 9,999 9,999 9,999 2,500 
8-10 ก.ย. 9,999 9,999 9,999 2,500 
13-15 ก.ย. 9,999 9,999 9,999 2,500 
15-17 ก.ย. 9,999 9,999 9,999 2,500 
20-22 ก.ย. 9,999 9,999 9,999 2,500 
11-13 ต.ค. 12,999 12,999 12,999 3,500 
13-15 ต.ค. 13,999 13,999 13,999 3,500 
18-20 ต.ค. 11,999 11,999 11,999 2,500 
20-22 ต.ค. 11,999 11,999 11,999 2,500 
25-27 ต.ค. 11,499 11,499 11,499 2,500 
27-29 ต.ค. 11,499 11,499 11,499 2,500 
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อตัราน้ีรวม 
คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ และภำษนี ้ำมนั กรุงเทพฯ–ฮอ่งกง–กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) / ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง / 
คำ่อำหำร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร / คำ่ทีพ่กัตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วต่ำงๆ ตำม
รำยกำรทีไ่ดร้ะบุไว ้/ คำ่น ้ำหนกักระเป๋ำเดนิทำง ทำ่นละไมเ่กนิ 30 กก./ คำ่วซี่ำเขำ้เมอืงจนีเป็นวซี่ำกรุ๊ป (กรณีทีม่วีซี่ำจนี
อยูแ่ลว้ไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยได)้ / คำ่ประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรม
ธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดกำรเดนิทำงจ่ำยทปิ 90 หยวน/ทำ่น*** คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย และ
คำ่ธรรมเนียมส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ต่ำงชำต ิ / คำ่อำหำร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร / คำ่ธรรมเนียมกระเป๋ำ
เดนิทำงทีน่ ้ำหนกัเกนิ 30 กก. / คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร เชน่ คำ่ซกัรดี โทรศพัท ์ คำ่มนิิบำร ์ ฯลฯ / 
ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% และกรณุำแจง้ล่วงหน้ำตัง้แต่ท ำกำรจองกรณีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี/ คำ่
ภำษเีชือ้เพลงิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี / ค่าวีซ่าจีนแบบเด่ียวกรณีด่านตม. แจ้งปิด 
 
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 เพื่อประโยชน์ของลกูค้า 
 
***ลกูค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผา่นด่านในการเข้าเมืองจีน 

บริษทัฯ ทวัรไ์ม่สามารถย่ืนเป็นวีซ่ากรุป๊ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ 
กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ทางลกูค้าจะต้องเป็นผูร้บัผิดชอบเองทัง้หมด*** 

 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทำงทีม่วีนัก ำหนดอำยใุชง้ำนเหลอืไมน้่อยกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัทีจ่ะออกเดนิทำง 
- ตอ้งมหีน้ำวำ่งอยำ่งน้อย 2 หน้ำ 
 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 25-30 วนั  / คนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด หรอืเกบ็คำ่ใชจ้่ำยบำงสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 11-24 วนั / เกบ็คำ่ใชจ้่ำย 5,000-10,000 บำท แลว้แต่กรณี 
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 1-10 วนั  / เกบ็คำ่บรกิำรทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหต ุ
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1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสดุวสิยัจนไมอ่ำจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดร้บับำดเจบ็ทีน่อกเหนือควำมรบัผดิชอบของหวัหน้ำ
ทวัรแ์ละเหตุสดุวสิยับำงประกำร เช่น กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ต่ำงๆ 
2. เน่ืองจำกสภำวะน ้ำมนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ้ำมนัขึน้ในอนำคต 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คำ่ภำษนี ้ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ เพรำะทำงบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภำษนี ้ำมนัใหมท่ีอ่ำจจะ
เกดิขึน้ 
3. เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจำ่ยเบด็เสรจ็ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูก
ปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศไมว่ำ่ในกรณใีดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนกำร 
เดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่ำน 
5. กำรไมร่บัประทำนอำหำรบำงมือ้ไมเ่ทีย่วตำมรำยกำร ไมส่ำมำรถขอหกัคำ่บรกิำรคนืได ้ เพรำะกำรช ำระคำ่ทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย  
6. เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ 
7. กำรทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีำรเขำ้ชมสนิคำ้ของทำงรฐับำล เพือ่เป็นกำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วดงักล่ำว  
คอืรำ้นหยก รำ้นบวัหมิะ รำ้นผำ้ไหม รำ้นขนม รำ้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หำกท่ำนใดไมเ่ขำ้รำ้นดงักล่ำวจะตอ้งจำ่ยคำ่ทวัร์
เพิม่ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่ำวแลว้ 
 

สอบถามขอ้มูลและจองไดท่ี้  
บริษทัเทวา ทราเวลแอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 
ใบอนุญาตเลขท่ี 11/04268 

☎ Tel : 02 158 9203-8 

📱 Hotline :  
>คุณตุก๊ 081- 562-3288  
>คุณแอน 089- 497-1078 
line id : thewatravel ,tookthewa,annthewa  
โปรแกรมอ่ืนๆ www.thewatourism.com 
 

 


