วันแรก
12.30 น.

14.55 น.
18.45 น

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซิ นเจิ้ น
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M
สายการบิ นคาเธย์
แปซิ ฟิค
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ
ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
(กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากท่านละ 1 ใบเพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน)
ออกเดินทาง โดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิค เที่ยวบิ น CX654 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
ั่
นำท่ำนนังรถโค้
่
ชปรับอำกำศข้ำมสะพำนชิงหม่ำสู่ฝงเกำลู
น
ฮ่องกงตัง้ อยูท่ ำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนโดยอยูต่ ดิ กับมณฑลกว่ำงตง
ั ่ นตกห่ำงไปรำว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็ นเพียงหมู่บำ้ นประมงเล็กๆ
(กวำงตุง้ ) โดยมำเก๊ำอยู่ทำงฝงตะวั

แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิน้
หลังจำกจีนพ่ำยแพ้ในสงครำมฝิ่น เกำะฮ่องกง
และเกำลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตำมลำดับ ต่อมำภำยหลังในปี 1898
อังกฤษได้ทำสัญญำเช่ำซือ้ พืน้ ทีท่ ำงตอนใต้ของลำน้ ำเซินเจิน้
ซึ่งปจั จุบนั เรียกว่ำ
‘เขตดินแดนใหม่’
รวมทัง้ เกำะรอบข้ำง
ซึง่ มีอำณำบริเวณกว้ำงใหญ่กว่ำเมือ่ ครัง้ อังกฤษเข้ำยึดครองในสมัยสงครำมฝิ่นเกือบสิบเท่ำ
และนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซิ นเจิ้ นโดยรถไฟฟ้ า หลังผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อยแล้ว
พักที่ FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เซิ นเจิ้ น-ช้อปปิ้ งหลอหวู่—วัดกวนอู-พิ พิธภัณฑ์เซิ นเจิ้ น-หมู่บ้านวัฒนธรรม+โชว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่ำนเทีย่ วชมเมืองเซิ นเจิ้ น
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน
เดิมเป็นเพียงหมูบ่ ำ้ นชำวประมงธรรมดำอยูใ่ นมณฑลกวำงตุง้
มีเนื้อที่
2,020
ตำรำงกิโลเมตร
ตัวเมืองเซินเจิน้ ได้รบั กำรวำงระบบผังเมืองอย่ำงดีมสี ภำพภูมทิ ศั น์
และสภำพแวดล้อมทีเ่ ป็นระเบียบสวยงำม นำท่ำนแวะชมหยก สินค้ำโอท๊อปของจีน และชิ มชาจีน เช่น
อู่หลง ผูเออ ชำรสชำติดขี น้ึ ชื่อของจีน สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงช้อปปิ้ งที่หลอหวู่ Lowu
สินค้ำรำคำถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิน้
ซึง่ คนไทยรูจ้ กั ในนำมมำบุญครองเมืองไทยมีสนิ ค้ำมำกมำยหลำยหมวดหมู่ เช่น กระเป๋ำ รองเท้ำ นำฬิกำ
เสือ้ ผ้ำ ให้ท่ำนได้เลือกซือ้ เป็นของฝำกสำหรับคนทีท่ ่ำนรัก และตัวท่ำนเอง นาท่านเดินทางสู่วดั กวนอู
Kuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูร้คู ณ
ุ
ความจงรักภักดี
ความกล้าหาญ
โชคลาภ
บารมี
ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดีย่ วองอาจไม่ครันคร้
่ ามต่อศัตรู
ท่านเป็ นคนจิตใจมันคงดั
่ งขุ
่ นเขา
มีสติปญั ญาเลอเลิศมาก
และไม่เคยประมาท
การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลีย่ งพล้าแก่ฝา่ ยตรงข้าม
และให้เกิดความสมบูรณ์ดว้ ยคนข้างเคียงทีซ่ ่อื สัตย์หรือบริวารทีไ่ ว้ใจได้นนเอง
ั่
ดังนัน้ ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา
และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลต่อตนเอง
และครอบครัวในทุกๆ ด้าน
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเทีย่ วชมพิ พิธภัณฑ์เซิ นเจิ้ น
Shenzhen
Museum
ตัง้ อยูใ่ จกลำงเมือง
ภำยในมีกำรจัดแสดงนิทรรศกำรเกีย่ วกับเมืองเซินเจิน้ มีทงั ้ โบรำณวัตถุ ประวัตศิ ำสตร์ วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้ำชมมำตัง้ แต่ปี 1988 และชมสินค้ำยำประจำบ้ำนของชำวจีน
“ยาบัวหิ มะ” สรรพคุณหลำกหลำยแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้รดิ สีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
นาท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากผ้าไหมจีนทีม่ ชี ่อื เสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมทีห่ ่มอุ่นในหน้าหนาวและเย็น
สบายในหน้าร้อน
ชมวิธกี ำรนำเส้นไหมออกมำผลิตเป็นสินค้ำ
ทัง้ ใช้เครือ่ งจักรและแรงงำนคน
ชมกำรดึงใยไหมรังแฝด
(แปลกแต่จริง)
เพื่อมำทำใส้นวมผ้ำห่มไหมซึง่ เหมำะกับกำรซือ้ เป็นทัง้ ของฝำกและใช้เอง
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิ เศษ...อาหารซีฟด+ไวน์
ู้
แดง
จากนัน้ นาท่านเข้าชม
Splendid
Of
China
เป็ นเมืองจาลองสถานที่สาคัญของจีน
จาลองสิง่ ก่อสร้างทีม่ ชี ่อื เสียงทัง้ หมดทุกมณฑลของจีน อาทิ กาแพงเมืองจีน วัดเส้าหลิน อุทยานปา่ หิน

พระราชวังฤดูรอ้ น จัตุรสั เทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกูก้ ง กองทัพหุ่นดินเผาเมืองซีอาน
พระราชวังทิเบต เจดียเ์ มืองต้าหลี่ ฯลฯ เสมือนย่อเมืองจีนอยูใ่ นมือท่าน และชมหมู่บ้านวัฒนธรรม
Cultural
Village
เป็นศูนย์แสดงชีวติ ความเป็นอยูแ่ ละวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่
ทีก่ ระจายตามมณฑลต่างๆ
ทัวประเทศจี
่
นทีใ่ หญ่ทส่ี ุดภายในหมู่บา้ นวัฒนธรรม
และที่พลาดไม่ได้ทุกท่านจะได้ชมการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนสุดอลังการ
ซึ่งมีนักแสดงกว่าร้อยชีวิตที่มีความสามารถ
รูปร่างหน้ าดีสวยงาม
และได้รบั การฝึ กฝนฝี มือการแสดงมาอย่างดี ประกอบด้วยระบบแสง สี เสียง ตระการตา
ที่จะทาให้ทุกท่านชมได้อย่างเพลิ ดเพลิ น และประทับใจ
พักที่ FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ซิ ตี้ทวั ร์-Repulse Bay-อ่าววิ คตอเรีย-วัดแชกงหมิ ว-ช้อปปิ้ งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงกลับฮ่องกงโดยรถไฟฟ้ า
ผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อยแล้ว
นำท่ำนเทีย่ วเกำะฮ่องกงขึน้ สู่
VICTORIA
หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม
เป็นจุดชมวิวทีค่ ุณจะต้องทึง่ กับควำมสวยงำม
อ่ำววิคตอเรียทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลก
และตึกระฟ้ำทีพ่ ุ่งทะยำนขึน้ สูงตัดกับแนวเขำเขียวขจีอนั แสนสวยงำม
เชิญถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย
นำท่ำนชมโรงงำนจิ วเวอร์รี่ทข่ี น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงำนดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รำงวัลอันดับเยีย่ มยอด
นำท่ำนสู่หำดทรำยรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หำดทรำยรูปจันทร์เสีย้ วแห่งนี้สวยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง
ั้
และยังใช้เป็ นฉำกในกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ไปหลำยเรือ่ งมีรปู ปนของเจ้
ำแม่กวนอิม
และเจ้ำแม่ทนิ โห่วซึง่ ทำหน้ำทีป่ กป้องคุม้ ครองชำวประมง
โดดเด่นอยูท่ ่ำมกลำงสวนสวยทีท่ อดยำวลงสู่ชำยหำด
นมัสกำรขอพรจำกเจ้าแม่กวนอิ ม
และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ำมสะพำนต่ออำยุซง่ึ เชื่อกันว่ำข้ำมหนึ่งครัง้ จะมีอำยุเพิม่ ขึน้
3 ปี นำท่ำนชมสมุนไพรจีน ซึง่ ถือเป็นสินค้ำเพื่อสุขภำพสำมำรถเลือกซือ้ เป็นของฝำกแด่คนทำงบ้ำน
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่วดั แชกงหมิ ว หรือวัดกังหันนาโชค วัดนี้ตงั ้ อยูท่ ต่ี าบลซ่าถิน่ ซึง่ ถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง
เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง
สร้างขึน้ เมือ่
400
กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชงิ
ั ้ าพ่อแช้
ขึน้ ชื่อลือชาในเรือ่ งความศักดิ ์สิทธิ ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สนิ เงินทอง
โดยมีรปู ปนเจ้
ก๊ง
และดาบไร้พ่ายเป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธ์ประจาวัด
ตานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ
แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ ทัวประเทศ
่
และเหตุการณ์น้ไี ด้ก่อเกิดบุรษุ ชาตินกั รบทีช่ ่อื ว่าขุนพล
แช้
ก๊ง
ทีไ่ ด้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่ กิดขึน้ แทบทุกสารทิศ
และท่านเองก็ได้ช่อื ว่าเป็นนักรบทีไ่ ด้ช่อื ว่าไม่เคยแพ้ใคร
เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่ หนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ
และดาบคู่กายของท่านก็ได้ช่อื ว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน
ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์วงจุ้ยในเชิงของการต่อสูเ้ ป็นอย่างสูงธน
าคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจาลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสานักงานใหญ่ของธนาคาร
ทีม่ ชี ่อื ว่าตึกใบมีด
ซึง่ เป็นตึกทีถ่ อื เป็ นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว
และวัดแชกง

21.35 น.
23.35 น.

ยังเป็นทีม่ าของจีก้ งั หันนาโชคทีม่ ชี ่อื เสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง
ทีไ่ ม่ว่าทัวร์ไหนทีม่ าฮ่องกง
เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซือ้ สินค้ามงคลชิน้ นี้ เพื่อเสริมสร้างบารมีและศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิน้
นาท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งทีย่ ่านจิ มซาจุ่ย
ถนนนาธาน
ซึง่ เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัวทุ
่ กมุมโลก
ท่านจะได้เลือกซือ้ สินค้าประเภทต่างๆ
อย่างเต็มอิม่ จุใจ
ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ุณต้องการ
ศูนย์การค้าทีก่ ว้างขวางเหล่านี้เป็ นแหล่งรวมห้องเสือ้ ทีจ่ าหน่ ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติช่อื
ดังจากทัวทุ
่ กมุมโลก
อีกทัง้ ยังเป็นทีท่ ค่ี ุณสามารถจะอิม่ เอมกับอาหารชัน้ เลิศ
บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง
หรือเลือกช้อปปิ้งที่
โอเชี่ยนเทอร์มินัล
แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นาทีม่ ใี ห้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO
ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s Us
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิค เที่ยวบิ นที่ CX617 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ ***ไฟล์บินบางวัน CX709 22.25-00.15***
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ

อัตราค่าบริ การ***20-22 เม.ย. / 13-15, 25-27 พ.ค. / 1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29 มิ .ย.-1 ก.ค. / 13-15,
20-22, 27-29 ก.ค. / 3-5, 17-19, 24-26, 31 ส.ค.-2 ก.ย. / 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 ก.ย. 60
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
8,999.บาท
ราคาเด็กมีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
8,999.บาท
ราคาเด็กไม่มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
8,999.บาท
พักเดี่ยวเพิ่ ม
2,500.บาท
อัตราค่าบริ การ***5-7, 12-14, 26-28 ต.ค. 60
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

9,999.9,999.9,999.2,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าบริ การ***6-8, 27-29 เม.ย. / 12-14 พ.ค. 60
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

14,999.14,999.14,999.3,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
ค่ำตั ๋วเครือ่ งบิน และภำษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศบริกำรตลอดกำรเดินทำง /
ค่ำอำหำร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร / ค่ำทีพ่ กั ตำมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร / ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำเดินทำง 20 กก. /
ค่ำวีซ่ำเข้ำเมืองจีนเป็นวีซ่ำกรุป๊ (กรณีทม่ี วี ซี ่ำจีนอยูแ่ ล้วไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จำ่ ยได้) / ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในกำรเดินทำง
1,000,000 บำท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริกำรตลอดกำรเดินทำง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ***รวมตลอดกำรเดินทำงจ่ำยทิป 90 หยวน/ท่ำน*** ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย
และค่ำธรรมเนียมสำหรับผูถ้ อื พำสปอร์ตต่ำงชำติ
/
ค่ำอำหำร
และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
/
ค่ำธรรมเนียมกระเป๋ำเดินทำงทีน่ ้ ำหนักเกิน 20 กก. / ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำซักรีด โทรศัพท์
ค่ำมินิบำร์
ฯลฯ
/
ภำษีมลู ค่ำเพิม่
7%
และภำษีหกั
ณ
ทีจ่ ำ่ ย
3%
/
ค่ำภำษีเชือ้ เพลิงทีท่ ำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
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,
ซื้อตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน
บริ ษทั ฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุป๊ ให้ได้ และถ้าท่ านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณี ที่มีค่าใช้ จ่ายเกิ ดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด***
เอกสารที่ใช้ ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทำงทีม่ วี นั กำหนดอำยุใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันทีจ่ ะออกเดินทำง
- ต้องมีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-10 วัน

/ คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด หรือเก็บค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่ำใช้จ่ำย 5,000-10,000 บำท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่ำบริกำรทัง้ หมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี
เมือ่ เกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีทส่ี ญ
ู หำย

สูญเสียหรือได้รบั บำดเจ็บทีน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสยั บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน
ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
2.
เนื่องจำกสภำวะน้ำมันโลกทีม่ กี ำรปรับรำคำสูงขึน้ ทำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน้ ำมันขึน้ ในอนำคต
ทำงบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่ำภำษีน้ ำมันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง
เพรำะทำงบริษทั ยังไม่ได้รวมภำษีน้ำมันใหม่ทอ่ี ำจจะเกิดขึน้
3.
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ
หำกท่ำนสละสิทธิ ์กำรใช้บริกำรใดๆ
ตำมรำยกำร
หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนกำร
เดินทำงในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่ำน
5.
กำรไม่รบั ประทำนอำหำรบำงมือ้ ไม่เทีย่ วตำมรำยกำร
ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้
เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมำจ่ำย
6.
เมือ่ ท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทัง้ หมด
ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ
หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ำงๆ
7.
กำรท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีกำรเข้ำชมสินค้ำของทำงรัฐบำล เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วดังกล่ำว
คือร้ำนหยก
ร้ำนบัวหิมะ
ร้ำนผ้ำไหม
ร้ำนขนม
ร้ำนจิวเวอร์ร่ี
เป็นต้น
หำกท่ำนใดไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำวจะต้องจ่ำยค่ำทัวร์เพิม่
ทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่ำวแล้ว

