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วันแรก
01.30 น.

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง-เลดี้ย์มาร์เก็ต
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ K สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

***ไฟล์ทบินของวันที่ 29 มี.ค. 61 นัดเจอที่สนามบินเวลา 01.30 น. HX762 04.15-08.20***
และมีบริการอาหารกลางวันเพิ่มให้ด้วยในวันแรก
04.15 น.
08.20 น.

เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX768 (บริการอาหารว่างและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
ถึง สนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นําท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศข้าม
สะพานชิงหม่าสู่ฝั่งเกาลูน ฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่
ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกง เดิมเป็นเพียง
หมู่บ้านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอําเภอซินอันเมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น เกาะฮ่องกง
และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลําดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทํา
สัญญาเช่าซื้อพื้นที่ทางตอนใต้ของลําน้ําเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมี
อาณาบริ เ วณกว้ า งใหญ่ ก ว่ า เมื่ อ ครั้ ง อั ง กฤษเข้ า ยึ ด ครองในสมั ย สงครามฝิ่ น เกื อ บสิ บ เท่ า นํ า ท่ า นสั ม ผั ส
ประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค รถรางจะเคลื่อน
ผ่านวิวทิวทัศน์ในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไม่ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นวิวของตึกสูงระฟ้าของเกาะฮ่องกง หรือ
ทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่ายวิคตอเรียและเกาลูน พีคแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง เปิดให้บริการ
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ค่่า

วันที่สอง
เช้า

มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 ถือว่าเป็นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็นรถรางที่ใช้พลังงานไอน้ําในการขับเคลื่อนแต่ในปี ค.ศ.
1926 ก็ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้า และเปลี่ยนเป็นการควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งเป็น
ระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ.1989 (มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง)เมื่อคุณไต่
ระดับขึ้นไปยังเดอะพีคตามรางกระเช้าไฟฟ้า ถึงอาคารด้านบนแล้วนั้น ท่านยังสามารถขึ้นไปชมบนดาดฟ้าที่
เรียกว่า Peak Tower Sky Terrace (ไม่รวมค่าเข้าชม) อาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของยอดเขาวิคตอเรียพีคมี
ลักษณะคล้ายทั่ง ด้านในนั้นมีร้านค้าหลายร้าน อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับบรรยากาศ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานําท่านนั่งรถโค้ชกลับลงมาด้านล่าง นําท่านสู่แหล่ง ช้อปปิ้งยอดนิยมเลดี้ส์มาร์เก็ต
ประกอบด้วยร้านขนาดเล็กกว่า 100 ร้านทอดยาว 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนถนนตุงชอยชื่อของตลาดแห่งนี้มีที่มา
จากการเป็นแหล่งขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาถูกสําหรับสตรีทุกวัยเสื้อผ้า เครื่องประดับ
รองเท้า และของที่ระลึกในราคาย่อมเยาให้ โอกาสคุณได้ฝึกฝนทักษะการต่อราคาอย่างเพลิดเพลิน แต่ใ น
ปัจจุบันมีสินค้าอีกหลากหลาย เช่น นาฬิกา เครื่องสําอาง กระเป๋า เครื่องตกแต่งบ้าน ซีดีและของกระจุกกระจิก
ให้เลือกซื้อ และเพลิดเพลินกับการชมตลาดได้โดยไม่จําเป็นต้องตั้งใจไปซื้อสินค้าใดๆ สักชิ้น
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ MK HOTEL / SILKA WEST HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่า 3* ห้องพักขนาดเล็ก 10 ตรม.
ไม่มีเตียงเสริม
ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights
รับประทานอาหารติ่มซ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากใน
การถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง
ชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้า
แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นําท่านเดินทาง
สู่ วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันน่าโชค ตั้งอยู่ที่ตําบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของ
ฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของ
โชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจําวัดตํานานเล่าว่า
ในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อ
เกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และ
ท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัย
ชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกันดาบไร้พ่ายของท่าน คนจีนถือว่ามีความเป็น
มงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับ
จําลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสํานักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์
ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียวและวัดแช้ ก๊ง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนําโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยว
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เที่ยง

วันที่สาม
เช้า

ฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่ องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริ
มงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น นําท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัล
อันดับเยี่ยม แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีน ร้านหยก ซึ่งชาวจีนถือเป็นเครื่องราง และเครื่องประดับติดตัว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวัน
เสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจํานวนมากที่มาสักการะ หรือ
แม้กระทั่งควันธูปคละคลุ้งไปทั่วบริเวณท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียนเดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็นมนุษย์เดินดิน
ธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก ทํางาน
ดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่ําเรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านห
ว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษาร่ําเรียนวิชา ท่านขยันหมั่นเพียรเรียนจนบรรลุ จนท่าน
สามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ําเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่าน
กลับมา ใช้วิชาความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อบําเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่
เดือดร้อนไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยา
สมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสู้กับโรคร้าย ตลอดอายุขัยทองท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและร่ํา
เรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลเอาไว้เพื่อกราบ
สักการะ นําทุกท่านสู่ จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด ย่านการค้าที่สําคัญของฮ่องกง ประกอบไปด้วยตึกรามสูงชัน ให้
ทุกท่านได้เดินเล่นรับลมเย็นๆ ริมอ่าววิคตอเรีย ถ่ายรูป ชมแสงสีของวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองเพราะ
อ่าววิคตอเรียเป็นจุดเริ่มต้นของฮ่องกง น้ําลึกที่คั่นระหว่างเกาะฮ่องกงกับแหลมเกาลูนคือแหล่งจับปลาของ
หมู่บ้านชาวประมง ซึ่งได้เติบโตกลายเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศในเวลาต่อมา ปัจจุบันอ่าวนี้ยังคง
เป็นศูนย์กลางการดําเนินชีวิตของเมือง และยังเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์เมืองที่งดงามเป็นเลิศที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
นํ า ทุ ก ท่ า นไปชมโชว์ ยิ ง แสงเลเซอร์ ป ระกอบแสงเสี ย งสุ ด ตระการตาตอบโต้ กั น ตามจั ง หวะเสี ย งเพลง
Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตา
ซึ่งเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสําคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย
โดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่างๆ
แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***
พักที่ MK HOTEL / SILKA WEST HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่า 3* ห้องพักขนาดเล็ก 10 ตรม.
ไม่มีเตียงเสริม
ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารติ่มซ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตาซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
คาบสมุทรฮ่องกง นําท่าน นั่งกระเช้า Ngong Ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
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ท่า นจะได้ชมทิวทัศน์ร อบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณีกระเช้าปิ ดจะใช้รถโค้ชขึ้น แทน) พบกับ
สถาปัตยกรรมจีนโบราณของ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร
และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจําลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสาน
ระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว ให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน องค์พระสร้าง
จากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้อง
ล่างบริเวณทะเลจีนใต้หลัง จากนั้นให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ City gate Outlet เป็นตึกที่ขายแต่
สินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายี่ห้อ เช่นNike, Adidas,
Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs และ
ชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน ***
กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX769 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ***ไฟล์ทกลับบางวัน HX761 21.45-23.55 / HX773 00.40-03.00
วันเดินทาง

29-31 มี.ค. 61

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก เสริมเตียง

ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

15,555.-

15,555.-

15,555.-

4,500.-

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า (กรณีพัก 3 ท่านไม่มีเตียงเสริม) / ค่าน้ําหนัก
กระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
ค่า ทิปไกด์ท้ อ งถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดิ น ทางจ่ ายทิ ป 90 HKD/ท่ า น*** ค่ า ทํา หนั งสือเดิ น ทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดิ น ทางที่ น้ํ า หนั ก เกิ น 20 กก. / ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ มิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายการ เช่ น ค่ า ซั ก รี ด โทรศั พ ท์ ค่ า มิ นิ บ าร์ ฯลฯ /
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทําการจองกรณีต้องการใบกํากับภาษี / ค่าภาษี
เชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจ่าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่าเนาหน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
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เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จา่ ยบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
***เงื่อนไขพิเศษส่าหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจ่านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
หมายเหตุ
1.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ํามันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
3.
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
5.
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
7.
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ
ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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