(WS)

(WS) ทัวร์ ฮ่องกง-เซินเจิ ้น-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (CX)

(WS)

วันแรก
10.30 น.

13.05 น.

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซิ นเจิ้น
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ Mสายการบิ น
คาเธย์ แปซิ ฟิคเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
***กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากเพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน***
ออกเดินทาง โดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิค เที่ยวบิ นที่ CX614
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.45 น
09.00 น.

11.40 น.

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ Mสายการบิ น
คาเธย์ แปซิ ฟิคเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
***กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากเพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน***
ออกเดินทาง โดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิค เที่ยวบิ นที่ CX750
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.30 น

คา่

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
ั่
นำท่ำนนั ่งรถโค้ชปรับอำกำศข้ำมสะพำนชิงหม่ำสู่ฝงเกำลู
น ฮ่องกงตัง้ อยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
ั ่ นตก
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนโดยอยู่ตดิ กับมณฑลกว่ำงตง (กวำงตุ้ง) โดยมำเก๊ำอยู่ทำงฝงตะวั
ห่ำงไปรำว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็ นเพียงหมู่บ้ำนประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมือง
เซินเจิ้น หลังจำกจีนพ่ำยแพ้ในสงครำมฝิ่ น เกำะฮ่องกง และเกำลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี
1842 และ 1860 ตำมลำดับ ต่อมำภำยหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทำสัญญำเช่ำซื้อพืน้ ทีท่ ำงตอนใต้ของลำ
น้ ำเซินเจิน้ ซึ่งปจั จุบนั เรียกว่ำ ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทัง้ เกำะรอบข้ำง ซึ่งมีอำณำบริเวณกว้ำงใหญ่กว่ำ
เมื่อครัง้ อังกฤษเข้ำยึดครองในสมัยสงครำมฝิ่ นเกือบสิบเท่ำ และนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซิ นเจิ้ นโดย
รถไฟฟ้ าหลังผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อยแล้ว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่FX HOTEL / RENSHANHENT HOTELหรือเทียบเท่า

(WS) ทัวร์ ฮ่องกง-เซินเจิ ้น-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (CX)

(WS)

วันที่สอง เซิ นเจิ้น-ช้อปปิ้ งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิ พิธภัณฑ์เซิ นเจิ้น-โชว์น้าพุ 3 มิ ติ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่ำนเทีย่ วชมเมืองเซิ นเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บำ้ นชำวประมงธรรมดำอยู่
ในมณฑลกวำงตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตำรำงกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้น ได้รบั กำรวำงระบบผังเมืองอย่ำงดีมี
สภำพภูมทิ ศั น์ และสภำพแวดล้อมทีเ่ ป็นระเบียบสวยงำม นำท่ำนแวะชมหยก สินค้ำโอท๊อปของจีน และ
ชิ มชาจีน เช่น อู่หลง ผูเออชำรสชำติดขี น้ึ ชื่อของจีน สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงช้อปปิ้ งที่หลอหวู่
Lowuสินค้ำรำคำถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิน้ ซึ่งคนไทยรูจ้ กั ในนำมมำบุญครองเมืองไทยมีสนิ ค้ำมำกมำย
หลำยหมวดหมู่ เช่น กระเป๋ำ รองเท้ำ นำฬิกำ เสือ้ ผ้ำ ให้ท่ำนได้เลือกซื้อเป็นของฝำกสำหรับคนทีท่ ่ำนรัก
และตัวท่ำนเองนาท่านเดินทางสู่วดั กวนอู Kuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ ของความ
ซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี ความกล้ าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือน
ตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ด เดี่ยวองอาจไม่ค รันคร้
่ ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมันคงดั
่
งขุ
่ นเขา มี
สติปญั ญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้
เพลี่ยงพล้ าแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซ่ือ สัตย์หรือ บริวารที่ไ ว้ใจได้
นัน่ เองดังนัน้ ประชาชนคนจีนจึงนิย มบูช า และกราบไหว้ท่านเพื่อ ความเป็ นสิริมงคลต่อ ตนเอง และ
ครอบครัวในทุกๆ ด้าน
เที่ยง

คา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเที่ยวชมพิ พิธภัณ ฑ์เซิ นเจิ้ นShenzhen Museum ตัง้ อยู่ใจกลำงเมือง ภำยในมีกำรจัดแสดง
นิทรรศกำรเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทงั ้ โบรำณวัตถุ ประวัตศิ ำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และศิลปะ เปิดให้เข้ำชมมำตัง้ แต่ปี 1988และชมสินค้ำยำประจำบ้ำนของชำวจีน “ยาบัวหิ มะ”สรรพคุณ
หลำกหลำยแก้น้ ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้รดิ สีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯนาท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ท่ที าจาก
ผ้าไหมจีนทีม่ ชี อ่ื เสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมทีห่ ่มอุ่นในหน้าหนาวและเย็นสบายในหน้าร้อนชมวิธกี ำรนำ
เส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้าทัง้ ใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง)
เพื่อมาทาใส้นวมผ้าห่มไหมซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทัง้ ของฝากและใช้เอง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ย่านธุรกิจหลักของเซินเจิ้นเบย์ พื้นที่ประมาณ 125 ล้านตารางเมตร เป็ นโครงการที่แสดงถึง
วัฒนธรรมด้านท่องเทีย่ ว, บันเทิง, ช้อปปิ้ง, ร้านอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมายพร้อมกับชมโชว์
น้าพุ 3 มิ ติประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา (Water Show OCT)
พักที่FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า

(WS) ทัวร์ ฮ่องกง-เซินเจิ ้น-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (CX)

(WS)

วันที่สาม ฮ่องกง-วัดแชกงหมิ ว-แถมฟรี..ทัวร์เกาะลันเตา-ช้อปปิ้ งซิ ตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั

เที่ยง

นำท่ำนเดินทำงกลับฮ่องกงโดยรถไฟฟ้ า ผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อยแล้ว นาท่านสู่วดั แช
กงหมิ ว หรือวัดกังหันนาโชควัดนี้ตงั ้ อยู่ทต่ี าบลซ่าถิน่ ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของ
ฮ่องกงสร้างขึน้ เมื่อ 400 กว่าปี ผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึน้ ชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ ์สิทธิ ์ในด้าน
ั ้ าพ่อ แช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ ายเป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธ์ประจาวัด
ของโชคลาภทรัพ ย์สินเงินทอง โดยมีรูปปนเจ้
ตานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ ทัวประเทศ
่
และเหตุการณ์น้ไี ด้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ช่อื ว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่
เกิดขึน้ แทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชอ่ื ว่าเป็นนักรบทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไป
ปราบกบฏทีไ่ หนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชอ่ื ว่าเป็ นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้
พ่ายของท่านคนจีนถือ ว่ามีความเป็ นมงคลในด้า นของศาสตร์ วงจุ้ยในเชิง ของการต่อสู้เป็ น อย่า งสู ง
ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจาลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสานักงานใหญ่ของธนาคารที่
มีชอ่ื ว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกทีถ่ อื เป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่ าของจี้
กังหันนาโชคทีม่ ชี อ่ื เสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่า
เลือกซื้อสินค้ามงคลชิน้ นี้ เพื่อเสริมสร้างบารมีและศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิ้น นำท่ำนชมโรงงำนจิ ว
เวอร์รี่ทข่ี น้ึ ชือ่ ของฮ่องกงพบกับงำนดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รำงวัลอันดับเยีย่ มยอด นำท่ำนชมสมุนไพรจีน ซึ่งถือ
เป็นสินค้ำเพื่อสุขภำพสำมำรถเลือกซื้อเป็นของฝำกแด่คนทำงบ้ำน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
แถมฟรี..ทัวร์เกาะลันเตานาท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตาซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง
และเป็นเกาะทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในคาบสมุทรฮ่องกง นาท่านนังกระเช้
่
า Ngong ping 360จากตุงชุงสู่ท่ี
ราบนองปิง เป็นกระเช้าทีย่ าวทีส่ ุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณี
กระเช้าปิดจะใช้รถโค้ชขึน้ แทน และถ้าเกิดเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถเทีย่ วเกาะลันเตาได้ จะพาทุกท่านไป
เทีย่ วสถานทีอ่ ่นื แทน) พบกับสถาปตั ยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง (Ngong Ping
Villege) บนพืน้ ที่ 1.5 เฮคตาร์อสิ ระเทีย่ วชมกำรแสดงกลำงแจ้งมำกมำย บริเวณหมู่บำ้ นจำลองแห่งนี้
ท่ำนจะได้พบควำมสนุกทีส่ ำมำรถผสมผสำนระหว่ำงควำมเจริญ และวัฒนธรรมดัง้ เดิมไว้ได้อย่ำงลงตัว ให้
ท่านนมัสการพระใหญ่วดั โป่ หลิ น องค์พระสร้างจากการเชือ่ มแผ่นสัมฤทธิ ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตัน
และสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบือ้ งล่างบริเวณทะเลจีนใต้ หลังจำกนัน้ ให้ทุกท่ำนช้
อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนมที่ City gate Outlet เป็ นตึกทีข่ ำยแต่สนิ ค้ำรำคำลดพิเศษ 50-80% ขึน้ ไป ไม่วำ่
จะเป็นเสือ้ ผ้ำ รองเท้ำ นำฬิกำ มีอยู่ 70 กว่ำยีห่ อ้ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY,

(WS) ทัวร์ ฮ่องกง-เซินเจิ ้น-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (CX)

(WS)

21.35 น.
23.40 น.

CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs และชันใต้
้ ดนิ จะมี
Supermarket ขนำดใหญ่ให้ทุกท่ำนได้เลือกซื้อสมควรแก่เวลำเดินทำงสู่สนำมบิน
ออกเดินทางโดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิค เที่ยวบิ นที่ CX617 (บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บน
เครื่อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริ การ

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ไฟล์บิน

10-12 ม.ค.

CX614 1305-1645
CX617 2135-2340
CX614 1305-1645
CX617 2135-2340
CX614 1305-1645
CX617 2135-2340
CX614 1305-1645
CX617 2135-2340
CX614 1305-1645
CX617 2135-2340
CX614 1305-1645
CX617 2135-2340
CX614 1305-1645
CX617 2135-2340
CX614 1305-1645
CX617 2135-2340
CX614 1305-1645
CX617 2135-2340

17-19 ม.ค.
14-16 ก.พ.
21-23 ก.พ.
28 ก.พ.-2 มี.ค.
7-9 มี.ค.
14-16 มี.ค.
21-23 มี.ค.
28-30 มี.ค.

ราคาผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
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ราคาเด็ก เสริมเตียง ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิ่ ม

10,999

10,999

10,999

3,500

10,999

10,999

10,999

3,500

10,999

10,999

10,999

3,500

10,999

10,999

10,999

3,500

10,999

10,999

10,999

3,500

10,999

10,999

10,999

3,500

10,999

10,999

10,999

3,500

10,999

10,999

10,999

3,500

10,999

10,999

10,999

3,500

(WS)

อัตรานี้ รวม
ค่ำตั ๋วเครื่องบิน และภำษีน้ ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุ๊ป) / ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศบริกำรตลอดกำร
เดินทำง / ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร / ค่ำทีพ่ กั 2 คืน (กรณีพกั 3 ท่ำน ท่ำนที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่ำ
น้ ำหนัก กระเป๋ำเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 30 กก. / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่ากรุ๊ป (กรณี ที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้ วไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) / ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในกำรเดินทำง 1,000,000 บำท (ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของกรรมธรรม์) /
มัคคุเทศก์บริกำรตลอดกำรเดินทำง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดิ นทางจ่ายทิ ป 90 หยวน/ท่าน*** / ค่ำทำหนังสือเดินทำง
ไทย และค่ำธรรมเนียมสำหรับผูถ้ อื พำสปอร์ตต่ำงชำติ / ค่ำอำหำร และเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร /
ค่ำธรรมเนียมกระเป๋ำเดินทำงทีน่ ้ ำหนักเกิน 30 กก. / ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำซักรีด โทรศัพท์
ค่ำมินิบำร์ ฯลฯ / ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3% และกรุณำแจ้งล่วงหน้ำตัง้ แต่ทำกำรจองกรณีตอ้ งกำร
ใบกำกับภำษี/ ค่ำภำษีเชือ้ เพลิงทีท่ ำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก / ค่ำวีซ่ำจีนแบบเดีย่ วกรณีด่ำนตม.
แจ้งปิด
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 เพื่อประโยชน์ ของลูกค้า
***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน
บริ ษทั ฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุป๊ ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิ ดขึน้ ทางลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด***
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(WS)

เอกสารที่ใช้ในการเดิ นทาง อัพเดตเพิ่ มเติ มตัง้ แต่วนั ที่ 23 พ.ค. 2561
- สำเนำหนังสือเดินทำง (สแกนสี หรือถ่ำยรูปสี แบบหน้ำตรงเต็มหน้ำเท่ำนัน้ ***ตำมตัวอย่ำง***)
- หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันทีจ่ ะออกเดินทำง
และต้องมีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ
- ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั (นำมสกุลเดียวกัน ใช้ทอ่ี ยู่เดียวกันได้)
- เบอร์โทรศัพท์
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-10 วัน

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

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั จนไม่อำจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ูญหำย สูญเสียหรือได้รบั บำดเจ็บทีน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำ
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
2.
เนื่องจำกสภำวะน้ ำมันโลกที่มกี ำรปรับรำคำสูงขึ้น ทำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน้ ำมันขึ้นใน
อนำคต ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็
์ บค่ำภำษีน้ ำมันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง เพรำะทำงบริษทั ยังไม่ได้รวมภำษีน้ ำมัน
ใหม่ทอ่ี ำจจะเกิดขึน้
3.
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้เี ป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิกำรใช้
บริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูก
์
ปฏิเสธกำรเข้ำประเทศไม่วำ่ ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนกำร
เดินทำงในกรณีทม่ี ผี รู้ ่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่ำน
5.
กำรไม่รบั ประทำนอำหำรบำงมือ้ ไม่เทีย่ วตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้ เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมำจ่ำย
6.
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่วำ่ จะเป็นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำง
บริษทั ฯ ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ
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7.
การท่ องเที่ ยวประเทศจี นนั ้นจะต้ องมีก ารเข้า ชมสิ น ค้ า ของทางรัฐบาล เพื่อ เป็ นการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิ มะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิ วเวอร์รี่ เป็ นต้ น หากท่านใดไม่เข้า
ร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ ม ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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