กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซิ นเจิ้ น
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ Mสายการบิ น
คาเธย์ แปซิ ฟิคเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก(กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากท่ าน
ละ 1 ใบ เพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน)
06.40 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิคเที่ยวบิ น CX616 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
10.30 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนาท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตาซึง่
มีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็ นเกาะทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในคาบสมุทรฮ่องกง นาท่านนัง่
กระเช้า Ngong ping 360จากตุงชุงสู่ทร่ี าบนองปิ ง เป็ นกระเช้าทีย่ าวทีส่ ุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์
รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณีกระเช้าปิ ดจะใช้รถโค้ชขึน้ แทน และถ้าเกิดเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถ
เทีย่ วเกาะลันเตาได้ จะพาทุกท่านไปเทีย่ วสถานทีอ่ ่นื แทน)
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง (Ngong Ping Village)บนพืน้ ที่ 1.5 เฮค
ตาร์อสิ ระเทีย่ วชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมูบ่ า้ นจาลองแห่งนี้ท่าน
จะได้พบความสนุกทีส่ ามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดัง้ เดิมไว้ได้อย่างลงตัว ให้ท่าน
นมัสการพระใหญ่วดั โป่ หลิ น องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง
34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบือ้ งล่างบริเวณทะเลจีนใต้หลังจากนัน้ ให้ทุกท่านช้อปปิ้ งสินค้า
แบรนด์เนมทีC่ ity gate Outletเป็ นตึกทีข่ ายแต่สนิ ค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึน้ ไป ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า
รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายีห่ อ้ เช่นNike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate
Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs และชัน้ ใต้ดนิ จะมี Supermarket ขนาด
ใหญ่ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ และนาท่านเดินทางสู่เมืองเซิ นเจิ้ นโดยรถไฟฟ้ า หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้า
เมืองเรียบร้อยแล้ว
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่FX HOTEL / RENSHANHENT HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่สอง เซิ นเจิ้ น-ช้อปปิ้ งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิ พิธภัณฑ์เซิ นเจิ้ น-ชมโชว์น้าพุ 3 มิ ติ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเทีย่ วชมเมืองเซิ นเจิ้ นเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมูบ่ า้ นชาวประมงธรรมดาอยูใ่ น
มณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิน้ ได้รบั การวางระบบผังเมืองอย่างดีมสี ภาพ
ภูมทิ ศั น์ และสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นระเบียบสวยงาม นาท่านแวะชมหยก สินค้าโอท๊อปของจีน และชิ มชาจีน
เช่น อู่หลง ผูเออชารสชาติดขี น้ึ ชื่อของจีน นาท่านเดินทางช้อปปิ้ งที่หลอหวู่Lowuสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่
ของเซินเจิน้ ซึง่ คนไทยรูจ้ กั ในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสนิ ค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋ า
รองเท้า นาฬิกา เสือ้ ผ้า ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝากสาหรับคนทีท่ ่านรัก และตัวท่านเองนาท่านเดินทางสู่
วันแรก
04.00 น.

วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูร้คู ณ
ุ
ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดีย่ ว
องอาจไม่ครันคร้
่ ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมันคงดั
่ งขุ
่ นเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท
การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลีย่ งพล้าแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความ
สมบูรณ์ดว้ ยคนข้างเคียงทีซ่ ่อื สัตย์หรือบริวารทีไ่ ว้ใจได้นนั ่ เองดังนัน้ ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบ
ไหว้ท่านเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ด้าน
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทีย่ วชมพิ พิธภัณฑ์เซิ นเจิ้ นShenzhen Museum ตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดง
นิทรรศการเกีย่ วกับเมืองเซินเจิน้ มีทงั ้ โบราณวัตถุ ประวัตศิ าสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ
ศิลปะ เปิ ดให้เข้าชมมาตัง้ แต่ปี 1988และชมสินค้ายาประจาบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิ มะ”สรรพคุณ
หลากหลายแก้น้าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้รดิ สีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯนาท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากผ้า
ไหมจีนทีม่ ชี ่อื เสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมทีห่ ่มอุ่นในหน้าหนาวและเย็นสบายในหน้าร้อนชมวิธกี ารนาเส้น
ไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้าทัง้ ใช้เครือ่ งจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมา
ทาใส้นวมผ้าห่มไหมซึง่ เหมาะกับการซือ้ เป็ นทัง้ ของฝากและใช้เอง
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพิ เศษ...อาหารซีฟ้ ดู +ไวน์แดง
นาท่านสู่ยา่ นธุรกิจหลักของเซินเจิน้ เบย์ พืน้ ทีป่ ระมาณ 125 ล้านตารางเมตร เป็ นโครงการทีแ่ สดงถึง
วัฒนธรรมด้านท่องเทีย่ ว, บันเทิง, ช้อปปิ้ ง, ร้านอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมายพร้อมกับชมโชว์
น้าพุ 3 มิ ติประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา (Water Show OCT)
พักที่FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเที ยบเท่า
วันที่สาม ซิ ตี้ทวั ร์-Repulse Bay-อ่าววิ คตอเรีย-วัดแชกงหมิ ว-ช้อปปิ้ งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางกลับฮ่องกงโดยรถไฟฟ้ า ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นาท่านเทีย่ วเกาะ
ฮ่องกงขึน้ สู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม เป็ นจุดชมวิวทีค่ ุณจะต้องทึง่ กับความสวยงาม อ่าว
วิคตอเรียทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลก และตึกระฟ้ าทีพ่ ุ่งทะยานขึน้ สูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอนั แสนสวยงาม เชิญ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย นาท่านชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ทข่ี น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับ
เยีย่ มยอด นาท่านสู่หาดทรายรีพลัสเบย์REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสีย้ วแห่งนี้สวยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง
และยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ไปหลายเรือ่ งมีรปู ปั ้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทนิ โห่วซึง่ ทา
หน้าทีป่ กป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยทีท่ อดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจาก
เจ้าแม่กวนอิ ม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้
จะมีอายุเพิม่ ขึน้ 3 ปี นาท่านชมสมุนไพรจีน ซึง่ ถือเป็ นสินค้าเพื่อสุขภาพสามารถเลือกซือ้ เป็ นของฝากแด่
คนทางบ้าน
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

21.30 น.
23.25 น.

นาท่านสู่วดั แชกงหมิ ว หรือวัดกังหันนาโชควัดนี้ตงั ้ อยูท่ ต่ี าบลซ่าถิน่ ซึง่ ถือเป็ นชานเมืองของฮ่องกง เป็ น
วัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างขึน้ เมือ่ 400 กว่าปี ผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึน้ ชื่อลือชาในเรือ่ งความ
ศักดิ ์สิทธิ ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรปู ปั น้ เจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธ์
ประจาวัด ตานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ ทัว่
ประเทศ และเหตุการณ์น้ไี ด้ก่อเกิดบุรษุ ชาตินกั รบทีช่ ่อื ว่าขุนพล แช้ ก๊ง ทีไ่ ด้ยกทัพไปปราบปรามความ
วุ่นวายทีเ่ กิดขึน้ แทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ช่อื ว่าเป็ นนักรบทีไ่ ด้ช่อื ว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยก
ทัพไปปราบกบฏทีไ่ หนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ช่อื ว่าเป็ นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบ
ไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็ นมงคลในด้านของศาสตร์วงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็ นอย่างสูงธนาคาร
แบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจาลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสานักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ ชี ่อื ว่าตึก
ใบมีด ซึง่ เป็ นตึกทีถ่ อื เป็ นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็ นทีม่ าของจีก้ งั หันนาโชค
ทีม่ ชี ่อื เสียงของวงการการท่องเทีย่ วฮ่องกง ทีไ่ ม่ว่าทัวร์ไหนทีม่ าฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือกซือ้ สินค้า
มงคลชิน้ นี้ เพื่อเสริมสร้างบารมีและศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิน้
นาท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งทีย่ ่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธานซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่
ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซือ้ สินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิม่ จุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือ
งบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ุณต้องการ ศูนย์การค้าทีก่ ว้างขวางเหล่านี้เป็ น
แหล่งรวมห้องเสือ้ ทีจ่ าหน่ ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติช่อื ดังจากทัวทุ
่ กมุมโลก อีกทัง้ ยังเป็ น
ทีท่ ค่ี ุณสามารถจะอิม่ เอมกับอาหารชัน้ เลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ
เลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นาทีม่ ใี ห้เลือกชม และช้อปมากกว่า
700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของ
ฝากคุณหนูท่ี Toy’s Usสมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิคเที่ยวบิ นที่ CX617 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ
วันเดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

5-7 เม.ย.
14-16 เม.ย.
15-17 เม.ย.
26-28 เม.ย.
10-12 พ.ค.
24-26 พ.ค.

14,999.17,999.17,999.14,999.12,999.12,999.-

ราคาเด็ก เสริ มเตียง ราคาเด็ก ไม่เสริ มเตียง พักเดี่ยว
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิ่ ม

14,999.17,999.17,999.14,999.12,999.12,999.-

14,999.17,999.17,999.14,999.12,999.12,999.-

4,500.4,500.4,500.4,500.3,500.3,500.-

7-9 มิ .ย.
21-23 มิ .ย.
5-7 ก.ค.
19-21 ก.ค.
2-4 ส.ค.
16-18 ส.ค.
30 ส.ค.-1 ก.ย.
13-15 ก.ย.
27-29 ก.ย.
25-27 ต.ค.

12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.13,999.-

12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.13,999.-

12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.13,999.-

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุป๊ ) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตาม
รายการทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีทม่ี วี ซี ่า
จีนอยูแ่ ล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยได้) / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรม
ธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 หยวน/ท่าน*** ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋ า
เดินทางทีน่ ้ าหนักเกิน 30 กก. / ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ /
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตัง้ แต่ทาการจองกรณีตอ้ งการใบกากับภาษี / ค่า
ภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก / ค่าวีซ่าจีนแบบเดีย่ วกรณีด่านตม. แจ้งปิ ด
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน
บริ ษทั ฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุป๊ ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณี ที่มีค่าใช้ จ่ายเกิ ดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด***
เอกสารที่ใช้ ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทางทีม่ วี นั กาหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ ามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
7.
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าว
คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

