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วันแรก
06.00 น.

08.25 น.
12.10 น

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซิ นเจิ้น-พิ พิธภัณฑ์เซิ นเจิ้น-ตลาดตงเหมิ น
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ K สายการบิ น
ฮ่องกงแอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก (กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากท่าน
ละ 1 ใบ เพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน)
เดินทางโดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ HX768 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ บนเครื่อง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
ั่
นํ าท่านนัง่ รถโค้ชปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่าสู่ฝงเกาลู
น ฮ่อ งกงตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ข อง
ั ่ นตกห่าง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ตดิ กับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝงตะวั
ไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็นเพียงหมู่บา้ นประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอําเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น
หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่ น เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ
1860 ตามลําดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทําสัญญาเช่าซื้อพื้นที่ทางตอนใต้ของลํานํ้ าเซินเจิ้ น
ซึ่งปจั จุบนั เรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทัง้ เกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครัง้ อังกฤษ
เข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า นําท่านเดินทางสู่เมืองเซิ นเจิ้ นโดยรถไฟฟ้ า หลังผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นาท่านเที่ยวชมพิ พิธภัณฑ์เซิ นเจิ้ น Shenzhen Museum ตัง้ อยู่ใจกลาง
เมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกีย่ วกับเมืองเซินเจิ้น มีทงั ้ โบราณวัตถุ ประวัตศิ าสตร์ วิทยาศาสตร์
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เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตัง้ แต่ปี 1988 นาท่านสู่ถนนคนเดิ นตงเหมิ น ซึ่งเป็ นทัง้
ถนน และตลาดชือ่ ดังของเซินเจิน้ มีสนิ ค้าหลากหลายมากมายให้ทุกท่านเลือกชม และเลือกซื้อ ไม่วา่ จะเป็น
กระเป๋าหลุยส์ติ๊งต๊อ ง ไอแพดจีน และไอโฟนจีน รวมถึงสินค้าเสื้อผ้า ของประดับ อุปกรณ์ไอที และร้าน
ฟาสต์ฟ๊ ูต และแบรนด์ต่างๆ ของจีน
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่FX HOTEL / RENSHANHENT HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่สอง เซิ นเจิ้น-ช้อปปิ้ งหลอหวู่-วัดกวนอู-ชมโชว์น้ าพุ 3 มิ ติ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเทีย่ วชมเมืองเซิ นเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่
ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รบั การวางระบบผังเมืองอย่างดีมี
สภาพภูมทิ ศั น์ และสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นระเบียบสวยงาม นําท่านแวะชมหยก สินค้าโอท๊อปของจีน และชิ ม
ชาจีน เช่น อู่หลง ผูเออชารสชาติดขี น้ึ ชื่อของจีน นํ าท่านเดินทางช้อปปิ้ งที่หลอหวู่ Lowu สินค้าราคาถูก
แหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จกั ในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสนิ ค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น
กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสือ้ ผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสําหรับคนทีท่ ่านรัก และตัวท่านเอง นาท่าน
เดินทางสู่วดั กวนอู Kuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ ของความซื่อสัตย์ ความกตัญํู
รู้คณ
ุ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ด
เดี่ยวองอาจไม่ค รันคร้
่ ามต่อ ศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมั ่นคงดั ่งขุนเขา มีสติปญั ญาเลอเลิศมาก และไม่เคย
ประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลีย่ งพล้าแก่ฝา่ ยตรงข้าม และให้เกิด
ความสมบูรณ์ดว้ ยคนข้างเคียงทีซ่ ่อื สัตย์หรือบริวารทีไ่ ว้ใจได้นนเองดั
ั่
งนัน้ ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และ
กราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิรมิ งคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ด้าน
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
และชมสินค้ายาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิ มะ”สรรพคุณหลากหลายแก้น้ํ าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้
ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯนาท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ท่ที าจากผ้าไหมจีนที่มชี ่อื เสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่
ห่มอุ่นในหน้าหนาวและเย็นสบายในหน้าร้อนชมวิธกี ารนํ าเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้าทัง้ ใช้เครื่องจักร
และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่มไหมซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็น
ทัง้ ของฝากและใช้เอง
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพิ เศษ...อาหารซีฟด+ไวน์
ู้
แดง
นาท่านสู่ย่านธุรกิจหลักของเซินเจิ้นเบย์ พื้นที่ประมาณ 125 ล้านตารางเมตร เป็ นโครงการที่แสดงถึง
วัฒนธรรมด้านท่องเที่ยว, บันเทิง, ช้อปปิ้ ง, ร้านอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมายพร้อมกับชมโชว์
น้าพุ 3 มิ ติประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา (Shenzen 3D Water Show OCT)
โชว์น้ าพุ 3 มิตทิ เ่ี ซินเจิน้ (Shenzen3D Water Show)ปิดปรับปรุงตัง้ แต่วนั ที่ 8 พ.ค. 2561
และจะเปิดประมาณปลายเดือนก.ค. 2561
โปรแกรมจะเปลีย่ นเป็นไปชมโชว์น้ าพุเต้นระบา (Shekou Sea World Music Fountain)
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นาท่านชมโชว์น้าพุเต้นระบาShekou Sea World Music Fountainเป็นโชว์น้ าพุเต้นระบาประกอบดนตรี
พร้อมฉากหลังทีเป็นเรือ MINGHUA เรือยอร์ชสุดหรู แต่เดิมเป็นของประธานาธิบดีฝรังเศส
่
ชาร์ลสเดอโกล
ต่อมาทางจีนได้ซ้อื ต่อ และได้นามาทอดสมอทีท่ ่าเรือ SHE KOU เพื่อจัดเป็นสถานทีท่ ่องเทียวทีต่ ระการตา
พักที่FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ซิ ตี้ทวั ร์-Repulse Bay-อ่าววิ คตอเรีย-วัดแชกงหมิ ว-ช้อปปิ้ งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
นํ าท่านเดินทางกลับฮ่องกงโดยรถไฟฟ้ า ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นํ าท่านเที่ยวเกาะ
ฮ่องกงขึน้ สู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม เป็นจุดชมวิวทีค่ ุณจะต้องทึง่ กับความสวยงาม อ่าว
วิคตอเรียทีม่ ชี อ่ื เสียงระดับโลก และตึกระฟ้าทีพ่ ุ่งทะยานขึน้ สูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอนั แสนสวยงาม เชิญ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย นํ าท่านชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ท่ขี น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ไี ด้รบั รางวัลอันดับ
เยี่ยมยอด นํ า ท่านสู่หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่ง
ั้
หนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปนของเจ้
าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทนิ โห่ว
ซึ่งทําหน้าทีป่ กป้องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอ
พรจากเจ้าแม่กวนอิ ม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่งึ เชื่อกันว่าข้าม
หนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึน้ 3 ปี นําท่านชมสมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพสามารถเลือกซื้อเป็นของ
ฝากแด่คนทางบ้าน
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่วดั แชกงหมิ ว หรือวัดกังหันนาโชค วัดนี้ตงั ้ อยู่ทต่ี าบลซ่าถิน่ ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็ น
วัดเก่าแก่ข องฮ่ องกงสร้า งขึ้น เมื่อ 400 กว่าปี ผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึ้น ชื่อลือชาในเรื่องความ
ั ้ าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธ์
ศักดิสิ์ ทธิ ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรูปปนเจ้
ประจาวัด ตานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ ทัว่
ประเทศ และเหตุการณ์น้ีได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ช่อื ว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความ
วุน่ วายทีเ่ กิดขึน้ แทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชอ่ื ว่าเป็นนักรบที่ได้ช่อื ว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยก
ทัพไปปราบกบฏทีไ่ หนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชอ่ื ว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบ
ไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์วงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็นอย่างสูงธนาคาร
แบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจาลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสานักงานใหญ่ของธนาคารที่มชี ่อื ว่าตึก
ใบมีด ซึ่งเป็นตึกทีถ่ อื เป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่ าของจีก้ งั หันนาโชค
ที่มชี ่อื เสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้า
มงคลชิน้ นี้ เพื่อเสริมสร้างบารมีและศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิน้

เอาใจคนรักการช้อปปิ้ง กับเทศกาลฮ่องกงลดทัง้ เกาะ ตลอดเดือนมิ.ย.-ส.ค. 61
สินค้าแบรนด์เนม กระหน่าลดราคามากกว่า 80% นักช้อปตัวจริงห้ามพลาด
นาท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ย่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่
ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือ
3

(WSHKG012)

00.35 น.
02.35 น.

งบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็ น
แหล่งรวมห้องเสือ้ ทีจ่ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชอ่ื ดังจากทัวทุ
่ กมุมโลก อีกทัง้ ยังเป็ น
ทีท่ ค่ี ุณสามารถจะอิม่ เอมกับอาหารชัน้ เลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ
เลือกช้อปปิ้ งที่โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นาที่มใี ห้เลือกชม และช้อปมากกว่า
700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของ
ฝากคุณหนูท่ี Toy’s Us สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางโดยสายการบิ นฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ HX769 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ บนเครื่อง)
ถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริ การ

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

14-16 ก.ค. 61

8,888

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

8,888

8,888

3,500

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ตาม
รายการทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีทม่ี วี ซี ่า
จีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยได้) / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของกรรม
ธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 หยวน/ท่าน*** / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋า
เดินทางทีน่ ้ําหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ /
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตัง้ แต่ทําการจองกรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี / ค่า
ภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก / ค่าวีซ่าจีนแบบเดีย่ วกรณีด่านตม. แจ้งปิด
เงื่อนไขการจอง จองและชาระเต็มจานวน พร้อมส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ต
***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
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***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน
บริ ษทั ฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุป๊ ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิ ดขึน้ ทางลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด***
เอกสารที่ใช้ในการเดิ นทาง อัฟเดตเพิ่ มเติ มตัง้ แต่วนั ที่ 23 พ.ค. 2561
- สําเนาหนังสือเดินทาง (สแกนสี หรือถ่ายรูปสี แบบหน้าตรงเต็มหน้าเท่านัน้ ***ตามตัวอย่าง***)
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
- ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั (นามสกุลเดียวกัน ใช้ทอ่ี ยู่เดียวกันได้)
- เบอร์โทรศัพท์
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
/ คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิม่ ตามความเป็นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ํามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้
บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
์
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
7.
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าว
คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็นต้ น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
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