ฮ่ องกง เซินเจิน้ 3Days 2Nights

บัวหิมะ หยก ผ้ าไหม วัดกวนอู โชว์ นา้ พุเต้ นระบา
ฮ่ องกง รีพลัสเบย์ สักการะเจ้ าแม่ กวนอิม และ เจ้ าแม่ ทินโห่ ว วัดแชกง
ช้ อปปิ ้ งนาธาน จิวเวอรี่
ตลาดตงเหมิน ถนนคนเดินยอดนิยมของชาวจีน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ ฮ่ องกง เซินเจิน้

ทุกท่านพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 5 ROW K สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีปา้ ยรับ
ทัวร์ พร้ อมเจ้ าหน้ าที่ คอยต้ อนรับทุกท่านที่นงั่ แบบ 3-3-3 / มีของว่างและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง / โหลดกระเป๋ าได้ 1 ใบ 20
กก.
หมายเหตุ: ตัว๋ เครื่ องบินที่ใช้ เป็ นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นงั่ ล่วงหน้ าได้ (ท่านจะได้ รับที่นงั่ แบบสุ่มเท่านัน)
้
** เที่ยวบิน/เวลาบิน ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากสภาวะทางการตลาดของสายการบิน
บริษัทฯ จะยืนยันให้ ท่านทราบเป็ นสถานะอัพเดทในใบนัดหมายอีกครัง้ **
11.10 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน HX772
15.05 น.
ทุกท่านมาถึง สนามบินฮ่องกง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อยแล้ ว หัวหน้ าทัวร์ นาท่านรับกระเป๋ า จากนัน้
ออกเดินทางไป เซินเจิ ้น (โดยรถโค้ ช) เวลาเดินทาง 1.30 ชัว่ โมง *ขึ ้นอยู่กบั การจราจร*
ตลาดหล่อวู ห้ างดังที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองจีน จาหน่ายสินค้ าเลียนแบเกรด A+ แบรนด์ดงั มากมาย อาทิเช่น
Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก (เซินเจิ ้น) HONG LI LAI HOTEL / ROYAL CENTURY HOTEL หรือใกล้ เคียง
08.00 น.

วันที่ 2

บัวหิมะ หยก ผ้ าไหม วัดกวนอู โชว์ นา้ พุเต้ นระบา
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม (2)
แวะชมสินค้ า OTOP ขึ ้นชื่อของจีน สินค้ าของชาวจีน ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน คงไม่พ้นสินค้ าประเภท ผ้ าไหมแท้ หยกแท้ และ
ยาสมุนไพร ล้ วนแล้ วเป็ นสินค้ าที่มีประโยชน์ ด้ านสุขภาพ และมีคณ
ุ ค่าอย่างมาก เมื่อท่านมาถึงแหล่งสินค้ าเหล้ านี ้แล้ ว อย่า
พลาดที่จะเลือกซื ้อเป็ นเจ้ าของ หรื อ นาไปฝากคนที่คณ
ุ รัก บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพเิ ศษ! Seafood +
Red Wineวัดกวนอู *ขอพรให้ ชนะทุกสิง่ * สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญ ความจงรักภักดี ความกล้ าหาญ โชค
ลาภ บารมี ท่านเปรี ยบเสมือนตัวแทนของความเข้ มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมัน่ คงดัง่ ขุนเขา
มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้ เพลี่ยงพล้ าแก่ฝ่าย
ตรงข้ าม และให้ เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้ างเคียงที่ซื่อสัตย์หรื อบริวารที่ไว้ ใจได้ นนั่ เอง ดังนันประชาชนคนจี
้
นจึงนิยมบูชา และ
กราบไหว้ ท่านเพื่อความเป็ นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวโชว์น ้าพุเต้ นระบา Fountain dance ชมโชว์น ้าพุเต้ นระบา ที่

อลังการ ประกอบด้ วยการแสดงชุดต่างๆเช่น เหินหาวสู่สวรรค์ เต้ นระบาน ้าพุ สวยงาม ประทับใจ ใช้ เวลาโชว์ประมาณ 20
นาที
** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่ให้ เสียเวลาอันมีคา่ ของท่าน **
ตลาดตงเหมิน ถนนคนเดินยอดนิยมของชาวจีน ปิ ดประมาณเที่ยงคืน เป็ นแหล่งรวม ของกินของใช้ ตา่ งๆ เครื่ องหนัง นาฬกิ า
รองเท้ า แฟชัน่ ทังหลาย
้
กับอากาศเย็นๆ ทาให้ บรรยากาศที่นี่คกึ คักมากๆ
เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก (เซินเจิ ้น) HONG LI LAI HOTEL / VIENNA HOTEL หรือใกล้ เคียง

วันที่ 3

ฮ่ องกง รีพลัสเบย์ จิวเวอรี่ วัดแชกง ช้ อปปิ ้ งนาธาน สนามบิน
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม (4)
จากนันออกเดิ
้
นทางกลับสู่ ฮ่องกง (โดยรถไฟ) เวลาเดินทาง 1.30 ชัว่ โมง *ขึ ้นอยู่กบั การจราจร*รี พลัสเบย์ *ไหว้ ขอลูก* หาด
ทรายรูปพระจันทร์ เสี ้ยวเป็ นหนึ่งในหาดที่สวยงามที่สดุ แห่งหนึ่งของฮ่องกง เพดานตกแต่งด้ วยลวดลายมังกรขดเป็ นวงที่ดู
อลังการ เป็ นที่ประดับของรูปปัน้ เทพทังสอง
้
เจ้ าแม่กวนอิม และ เจ้ าแม่ทินโห่ว สูงตระหง่านโดดเด่นท่ามกลางสวนสวยทอด
ลงชายหาด บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพเิ ศษ! ห่านย่างโรงงานจิวเวอร์ รี่ ท่านจะได้ พบกับ จีก้ งั หัน เครื่ องราง
ของขลังชื่อดัง ที่ทวั่ โลกให้ การยอมรับ **ของแท้ ต้องที่ฮ่องกงเท่านัน**ออกแบบโดยสิ
้
นแซชื่อดังจาก วัดแชกง วงล้ อกังหันปัด
เป่ าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสูต่ นเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื ้อใส่เพื่อเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็ นอย่าง
มาก เพราะสาเร็จตามที่ขอวัดแชกง หรื อ วัดกังหัน *ไหว้ ขอความสาเร็จธุรกิจการงาน* เป็ นวัดหนึ่ง ที่ประชาชนชาวจีนในฮ่องกง
ให้ ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก สร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึงตานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง วัดนี ้ถูกกล่าวขานให้ เป็ น วัดที่ขึ ้นชื่อด้ าน
เสริมดวง แก้ ชง ตามความเชื่อที่วา่ การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวติ พลิกผันจากร้ ายกลายเป็ นดีได้ เริ่มต้ นปี ใ หม่ เพื่อ
ขับไล่สงิ่ ชัว่ ร้ ายและนาแต่สงิ่ ดีๆ เข้ ามา
*** ขอให้ ท่านมีความตังใจในการขอพร
้
เทพเจ้ าองค์นี ้ ดาราดังๆ มาขอสาเร็จทุกราย***
จิมซาจุ่ย (นาธาน) ถือเป็ นแหล่งช้ อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทนั สมัยที่สดุ มีร้านค้ าไว้ เกือบทุกประเภท รวมทังโรงแรมนั
้
บสิบ
และห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ที่มีสนิ ค้ าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล ้าสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้
จับจ่าย ไม่วา่ จะเป็ น เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื่ องใช้ ไฟฟ้า กล้ องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื ้อสินค้ าแฟชัน่ ที่มี
เอกลักษณ์เป็ นของ ตัวเองในสินค้ ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ ได้ เลือกมิกซ์แอนด์แมช ได้ อย่างเมามันส์กนั เลยทีเดียว
00.40 น.
เหินฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) เที่ยวบิน HX773
03.00 น.
ทุกท่านมาถึง สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
ที่นงั่ แบบ 3-3-3 / มีของว่างและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง / โหลดกระเป๋ าได้ 1 ใบ 20 กก.
หมายเหตุ: ตัว๋ เครื่ องบินที่ใช้ เป็ นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นงั่ ล่วงหน้ าได้ (ท่านจะได้ รับที่นงั่ แบบสุ่มเท่านัน)
้

** เที่ยวบิน/เวลาบิน ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากสภาวะทางการตลาดของสายการบินบริษัทฯ จะยืนยันให้
ท่านทราบเป็ นสถานะอัพเดทในใบนัดหมายอีกครัง้ **

ตารางเดินทาง
ตารางเดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็ก 2-18 ปี
พักเดี่ยว
*ราคานีเ้ ฉพาะพาสปอร์ ตคนไทยเท่ านัน้ *
(โปรโมชั่น)
(ราคาปกติ)
03 – 05 พฤศจิกายน 2560 (ศุกร์ -อาทิตย์)
6,888.9,888.4,500.10 – 12 พฤศจิกายน 2560 (ศุกร์ -อาทิตย์)
6,888.9,888.4,500.17 – 19 พฤศจิกายน 2560 (ศุกร์ -อาทิตย์)
6,888.9,888.4,500.24 – 26 พฤศจิกายน 2560 (ศุกร์ -อาทิตย์)
6,888.9,888.4,500.15 – 17 ธันวาคม 2560 (ศุกร์ -อาทิตย์)
6,888.9,888.4,500.05 – 07 มกราคม 2561 (ศุกร์ -อาทิตย์)
6,888.9,888.4,500.12 – 14 มกราคม 2561 (ศุกร์ -อาทิตย์)
6,888.9,888.4,500.19 – 21 มกราคม 2561 (ศุกร์ -อาทิตย์)
6,888.9,888.4,500.26 – 28 มกราคม 2561 (ศุกร์ -อาทิตย์)
6,888.9,888.4,500.02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 (ศุกร์ -อาทิตย์)
6,888.9,888.4,500.09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 (ศุกร์ -อาทิตย์)
6,888.9,888.4,500.16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 (ศุกร์ -อาทิตย์)
6,888.9,888.4,500.02 – 04 มีนาคม 2561 (ศุกร์ -อาทิตย์)
6,888.9,888.4,500.09 – 11 มีนาคม 2561 (ศุกร์ -อาทิตย์)
6,888.9,888.4,500.16 – 18 มีนาคม 2561 (ศุกร์ -อาทิตย์)
6,888.9,888.4,500.หมายเหตุ : ทารก 0-2 ปี ราคา 6,888.- บาท ไม่ รวมค่ าวีซ่า // นั่งตักผู้ใหญ่ ไม่ มีเบาะนั่ง
** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ...ขอให้ ทุกท่ านอ่ านโปรแกรมและเงื่อนไขให้ เข้ าใจชัดเจน **
มิฉะนัน้ บริษัทฯ จะถือว่ า ท่านรับทราบและยอมรับทัง้ หมดเรียบร้ อยแล้ ว

ข้ อสาคัญควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมืองกาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าพื น้ เมืองให้
นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้ ร้ ูจกั ในนามของร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่ าเท้ า, ไข่มกุ , ร้ านผ้ าไหมซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้ วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชมซื ้อหรื อไม่ซื ้อ
ขึ ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทังสิ
้ ้น
อัตราค่ าบริการ *รวม*
1. ตัว๋ เครื่ องบินชันประหยั
้
ด ไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ปเท่านัน้
2. ที่พกั โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้ พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
หมายเหตุ: การจัดห้ องพักสาหรับเด็ก มีเงื่อนไขดังนี ้
- เด็กอายุ ตังแต่
้ 0 – 4 ขวบ จัดให้ นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่
- เด็กอายุ ตังแต่
้ 4 ขวบ ขึ ้นไป จัดให้ นอนเสริม 1 เตียง
3. อาหาร 5 มือ้ ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมื ้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้ **)
4. ค่าทิป ไกด์และคนขับรถ (ท้ องถิ่น) *ไม่ใช่คา่ ทิปหัวหน้ าทัวร์ จากไทย*
5. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามโปรแกรม
*กรณีพาสปอร์ ตต่างชาติท่าน ท่านต้ องชาระค่าทัวร์ ในราคาต่างชาติ ตามที่ระบุในตารางราคา
นัน่ หมายถึงท่านจะได้ รับค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ในอัตราต่างชาติเรี ยบร้ อยแล้ วจากแลนด์เช่นกัน*
6. ค่าไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น (ไม่ใช่คา่ ทิป)
7. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
8. ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทางในท้ องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตังแต่
้ อายุ 1 – 75 ปี เท่านัน้ **
หมายเหตุ: กรณีผ้ เู ดินทางมีอายุตงแต่
ั ้ 76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง
และ สาหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ปี ขึ ้นไป กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทังสิ
้ ้น ***
9. ภาษีน ้ามันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง)
10. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋ า โหลดใต้ ท้องเครื่ อง 1 ใบ จากัดไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่ าบริการ *ไม่ รวม*
1. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากไทย ตามสินน ้าใจของทุกท่าน
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรี ดค่าใช้ จ่ายอันเกิดจาก
ความล่าช้ าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมือง
จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังที
้ ่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

เงื่อนไขการจองทัวร์
1. เก็บค่าทัวร์ *เต็มจานวนเนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น* นับจากวันที่ยืนยันจอง
2. แนบสาเนาหนังสือเดินทาง (ขอภาพชัดเจนเท่านัน)
้ โดยมีวนั หมดอายุคงเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
และมีหน้ าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้ า
สาคัญมาก!! บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกที่น่ ังอัตโนมัติ หากท่านไม่ ชาระค่ ามัดจาค่ าทัวร์
ตามกาหนดวันชาระเงิน เพื่อให้ สิทธิ์สาหรับผู้ท่ ชี าระค่ าทัวร์ เข้ ามาก่ อน
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
1. ทัวร์ เป็ นราคาเหมาในอัตราพิเศษ สาหรับการจองพร้ อมออกตัว๋ ทันที เมื่อท่านชาระค่าทัวร์ แล้ วจะไม่สามารถยกเลิก หรื อ ขอคืนเงิน
ให้ แก่ท่านได้ ทกุ กรณี
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออกไม่ว่าด้ วยกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ทกุ กรณี
3. กรณีงดการใช้ บริการรายการทัวร์ ใดรายการหนึ่ง หรื อ ไม่เดินทางครบทังโปรแกรมพร้
้
อมกรุ๊ป บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และ
ปฏิเสธการคืนเงินทังหมดหรื
้
อบางส่วนทุกกรณี
4. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ท่านต้ องมีใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลเท่านัน)
้ มารับรอง ทางบริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้ าของสายการบิน,
อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิง่ ของสูญหายตามสถานที่ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
เงื่อนไขสาคัญควรทราบ
1. ราคานี ้สาหรับกรุ๊ปที่มีจานวนผู้เดินทาง (ชาระค่าทัวร์ 100 %) จานวน 15 ท่าน ขึ ้นไป เท่านัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า หากผู้เดินทาง
ทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตาม
ประสงค์
2. หลังจากที่ท่านได้ ชาระค่ามัดจาและค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือเรี ยบร้ อยแล้ วนัน้
- 3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้ รับใบนัดหมายเพื่อเตรี ยมตัวการเดินทาง
- 1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้ าทัวร์ จะโทรให้ ข้อมูลเตรี ยมตัวเดินทางแก่ท่านอีกครัง้
3. อัตราค่าบริการทัวร์ นี ้สาหรับโปรแกรมลงร้ านค้ าท้ องถิ่น โดยร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศนันๆ
้ เพื่อส่งเสริมให้ มีการ
ประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าพื ้นเมืองให้ กบั นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้ ร้ ูจกั ได้ แก่ หยก, บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ชาสมุนไพร, ไข่มกุ , การนวด
ฝ่ าเท้ าฯลฯ ซึ่งสนับสนุนค่าใช้ จ่ายบางส่วนให้ ท่านได้ เที่ยวในราคาประหยัด จึงเรี ยนให้ กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า
ทุกร้ านค้ ามีความจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชมสินค้ าดังกล่าว...โดยใช้ เวลาประมาณ 60-90 นาที ต่อร้ านค้ า ท่านจะ
ซื ้อหรื อไม่ซื ้อขึ ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับซื ้อใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านประสงค์จะไม่เข้ าร้ านค้ า
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ท้ องถิ่นดังกล่าว ไม่วา่ จะก่อนซื ้อทัวร์ หรื อ วันเดินทางไปถึง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ เพิม่ ในอัตรา 1,000 หยวน
(เงินสกุลจีนเท่านัน)
้
ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ขึ ้นไป หรื อ ท่านที่ร้องขอรถเข็น (Wheel Chair) ท่านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการ
เดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได้ เนื่องจากโปรแกรมเส้ นทางนี ้ ท่านต้ องเดินทางข้ ามหลาย
เมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พกั บ่อย หากเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้ น้อยก้ าว
กว่าคนปกติ มีอาการหอบหืด อาหารชัก อาหารเกร็งควบคุมตนเองไม่ได้ หรื อ ตอบสนองช้ าผิดปกติ และไม่มีใบรับรอง
แพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ ท่านเดินทาง โดยคานึงถึงความปลอดภัยท่านเป็ นสาคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ ได้ ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน, ขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองของแต่ละประเทศ หรื อกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า มัคคุเทศก์และ
คนขับรถจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
ราคาทัวร์ ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ท่านต้ องเดินทางไป-กลับ ตามวันเดินทางที่
ระบุเท่านัน้ *กรณีท่านต้ องการเปลี่ยนผู้เดินทาง ท่านต้ องแจ้ งก่อนเดินทาง 7 วันเท่านัน้ พร้ อมส่งพาสปอร์ ตมาใหม่ และ
มีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่ 3,000 บาท ต่อท่าน
ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้ เดินทาง เข้ า-ออก ได้ ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้ รับทราบก่อนการทาจอง
ทัวร์ ท่านจะสามารถผ่านด่านได้ เร็ วขึ ้น โดยไม่ต้องต่อแถวในกรุ๊ป
โดยทังนี
้ ้ ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ ในส่วนของลูกค้ าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคูน่ อนให้ แก่ลกู ค้ าที่ไม่ร้ ูจกั กัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้ องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิม่ ตาม
ราคาที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ เท่านัน้
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

