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เจ้าแม่ทับทิม ... เทพเจ้าประจ าตัวในวัดหยู่นหยู่น ... เจ้าพอ่แชกง 

เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า ... เจ้าพอ่กวนอู ... เจ้าแมก่วนอิมรีพลัสเบย์ 

เจ้าพอ่หวังต้าเซียน ... วัดชีชิหลิน ... พระใหญ่วัดโป่หลิน 

***พเิศษ...เป็ดย่างต้นต ารับฮ่องกง*** 
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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง    
12.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ M สายการบิน

คาเธย ์แปซิฟิค เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.55 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ีCX654 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
18.50 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  
10.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ M สายการบิน

คาเธย ์แปซิฟิค เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
13.05 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ีCX614 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
16.45 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

น าท่านสู่ฝัง่เกาลนูฮ่องกงตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีโดยอยูต่ดิกบั
มณฑลกว่างตง(กวางตุง้) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝัง่ตะวนัตก ห่างไปราว 61 กโิลเมตร ฮ่องกงเดมิเป็นเพยีง
หมูบ่า้นประมงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอ าเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิน้ หลงัจากจนีพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะ
ฮ่องกงและเกาลนูจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 1860 ตามล าดบั ต่อมาภายหลงั ในปี 1898 
องักฤษไดท้ าสญัญา‘เช่าซือ้’พืน้ทีท่างตอนใตข้องล าน ้าเซนิเจิน้  ซึง่ปัจจุบนัเรยีกว่า‘เขตดนิแดนใหม่’รวมทัง้
เกาะรอบขา้ง ซึง่มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่กว่าเมือ่ครัง้องักฤษเขา้ยดึครองในสมยัสงครามฝ่ินเกอืบสบิเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 
พกัท่ี SILKA TSUEN WAN HOTEL / PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสอง ไหว้พระ 6 วดั-ช้อปป้ิง-Avenue of Star&Symphony of Lights 
เช้า รบัประทานอาหารแบบต๋ิมซ า  ณ ภตัตาคาร  

น าท่านไปไหว้เจ้าแม่ทบัทิม ท่ีวดัเทียนโห่วTin HuaTempleShuan Wan (1)เพื่อช่วยคุม้ครองการ
เดนิทางใหป้ลอดภยัหรอืเรยีกว่าเทพธดิาแห่งสรวงสวรรค ์ หรอืเทพแีห่งทอ้งทะเล มคีวามสามารถพเิศษ
เหนือธรรมชาต ิท่านจะปกป้องชาวประมงใหร้อดพน้จากพายแุละความหายนะทางทะเล 

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าท่านไหว้เทพเจ้าประจ าตวัท่ีวดัหยู่นหยู่นYuen Yuen Institute (2)สกัการะพระบรมศาสดาของพุทธ 
เต๋า และขงจือ้ ไหวไ้ทส้่วยเอีย้ เทพเจา้คุม้ครองดวงชะตา ในวดัทีม่ฮีวงจุย้ดทีีสุ่ดแห่งหนึ่งของฮ่องกง และถอื
ว่าเป็นศูนยร์วมทางศาสนาขนาดใหญ่ เพราะเป็นวดัเดยีวในฮ่องกงทีบ่ชูาศาสนาพุทธ เต๋าและขงจือ้จดุเด่น
อยูท่ีว่หิารหรอืหอฟ้า สรา้งดว้ยหนิธรรมชาตดิา้นหลงัเพื่อรบัพลงัมงักรจากภเูขา ดา้นซา้ยขวาโอบลอ้มดว้ย
มงักรเขยีวเป็นวดัทีส่วยงามและมขีนาดใหญ่ อยูบ่รเิวณเนินเขาใกลห้มูบ่า้นโลไว และวดันี้เคยเป็นสถานที่
ถ่ายท าละครกีเ่พา้อกีดว้ย 
น าท่านไปไหว้หลวงพ่อแชกง ท่ีวดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนัน าโชค (3)ขึน้ชื่อลอืชาในเรือ่งความ
ศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหนัน าโชคทีม่ชีื่อเสยีงของ
วงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่มว่่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพื่อ
เสรมิสรา้งบารมแีละศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้น าท่านเยีย่มชมโรงงานจิวเวอรร่ี์  ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกง
พบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม 
น าท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ าKun Im Temple (4)เป็นวดัเจา้แมก่วนอมิทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งใน
ฮ่องกงขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตาช่วยคุม้ครองและปกปักรกัษา 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านไปไหว้เจ้าพ่อกวนอ ูKuan Au Temple ท่ีฝัง่ฮ่องกง (5)ท่านเจา้พ่อกวนอูเป็นสญัลกัษณ์ของความ
เขม้แขง็เดด็เดีย่วองอาจไมค่รัน่ครา้มต่อศตัร ู ท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมากและ
ไมเ่คยประมาท การบชูาขอพรท่านกห็มายถงึขอใหท้่านช่วยอุดช่องว่างไมใ่หเ้พลี่ยงพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้มและ
ใหเ้กดิความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เอง 
น าท่านเดนิทางสู่หาดทรายรีพลสัเลย ์ ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม (6)พระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตาทีน่ี่มี
ชื่อเสยีงในเรือ่งของการของบุตร ไหวไ้ฉ่ซิง้เอีย้ขอพรโชคลาภตลอดปี และขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชื่อกนัว่า
ขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 
อสิระชอ้ปป้ิงทีย่่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะ
ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆอยา่งเตม็อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใด
ศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ที่
จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะ
อิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที่โอ
เช่ียนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาท ิ
ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่
Toy’s Us พรอ้มชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโตก้นัตามจงัหวะเสยีงเพลง 
Symphony of Lightsความมหศัจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสุดยอด
ตระการตาซึง่เป็นการแสดง แสงและเสยีงครอบคลุมพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคญัต่างๆ ทีต่ ัง้อยูส่องฟากฝัง่
ของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านี้ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์จ็ะส่องแสงสว่าง
ตระการตาเป็นสต่ีางๆ แสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 
***อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั***  
พกัท่ี SILKA TSUEN WAN HOTEL / PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 
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วนัท่ีสาม ไหว้พระ 3 วดั-ช้อปป้ิง-กรงุเทพฯ    
เช้า รบัประทานอาหาร แบบต๋ิมซ า  ณ ภตัตาคาร  

น าท่านไหว้เจ้าพ่อหวงัต้าเซียน (7)คนจนีกวางตุง้จะเรยีกวดันี้ว่า หว่องไท่ซนิเป็นวดัเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี 
มชีื่อเสยีงในเรือ่งของสุขภาพ แวะชมสนิคา้โอท๊อปของจนีร้านหยก ซึง่คนจนีถอืเป็นเครือ่งรางและ
เครือ่งประดบัตดิตวั  
น าท่านไหว้ท่ีวดัชีชิหลิน Chi Lin Nunnery (8)สกัการะพระพุทธเจา้และพระโพธสิตัว ์ และเทพยดาส าคญั
ต่างๆ ในส านกัชขีองพระพุทธศาสนามหายานทีใ่หญ่สุดในภูมภิาคเอเชยี 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านไหว้พระใหญ่วดัโป่หลิน (9)ซ่ึงตัง้อยู่ท่ีเกาะลนัเตาขอพรเพื่อความเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ องคพ์ระ
สรา้งจากการเชื่อมแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสงู 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนิน
เขาเบือ้งล่างบรเิวณทะเลจนีใต้ น าท่านนัง่กระเช้า Ngong ping 360จากตุงชุงสู่ทีร่าบนองปิง เป็นกระเชา้ที่
ยาวทีสุ่ดในโลก ท่านจะไดช้มทวิทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา (กรณกีระเชา้ปิดจะใชร้ถโคช้ขึน้
แทน) และอสิระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่City gate Outletเป็นตกึทีข่ายแต่สนิคา้ราคาลดพเิศษ 
50-80% ขึน้ไป ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ นาฬกิา มอียู ่70 กว่ายีห่อ้ เช่นNike, Adidas, Roots, Puma, 
Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocsและชัน้ใต้
ดนิจะม ีSupermarket ขนาดใหญ่ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ ***กรณุาตรงต่อเวลานัดหมาย*** 

21.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX617 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
23.30 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
19.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX703 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
21.15 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
22.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX709 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
00.15 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ไฟลบิ์น ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

21-23 มี.ค. CX614 1305-1645 
CX617 2100-2335 16,999 16,999 16,999 4,000 

22-24 มี.ค. CX654 1515-1850 
CX709 2200-2355 16,999 16,999 16,999 4,000 

28-30 มี.ค. CX614 1305-1645 
CX617 2100-2335 16,999 16,999 16,999 4,000 

29-31 มี.ค. CX654 1515-1850 
CX709 2200-2355 16,999 16,999 16,999 4,000 

6-8 เม.ย. CX654 1455-1850 
CX617 2135-2330 

20,999 20,999 20,999 5,500 

12-14 เม.ย. CX654 1455-1850 
CX703 1950-2145 23,999 23,999 23,999 5,500 

13-15 เม.ย. CX654 1455-1850 
CX617 2135-2330 25,999 25,999 25,999 5,500 

19-21 เม.ย. CX654 1455-1850 
CX617 2135-2330 

18,999 18,999 18,999 4,000 

26-28 เม.ย. CX654 1455-1850 
CX617 2135-2330 

18,999 18,999 18,999 4,000 

27-29 เม.ย. CX654 1455-1850 
CX709 2225-0015 

18,999 18,999 18,999 4,000 

3-5 พ.ค. CX654 1455-1850 
CX617 2135-2330 

19,999 19,999 19,999 4,000 

4-6 พ.ค. CX654 1455-1850 
CX709 2225-0015 

17,999 17,999 17,999 4,000 

10-12 พ.ค. CX654 1455-1850 
CX709 2225-0015 

17,999 17,999 17,999 4,000 

18-20 พ.ค. CX654 1455-1850 
CX709 2225-0015 

20,999 20,999 20,999 5,500 

1-3 มิ.ย. CX654 1455-1850 
CX709 2225-0015 

16,999 16,999 16,999 4,000 

7-9 มิ.ย. CX654 1455-1850 
CX709 2225-0015 

16,999 16,999 16,999 4,000 

8-10 มิ.ย. CX654 1455-1850 
CX617 2135-2330 

16,999 16,999 16,999 4,000 

14-16 มิ.ย. CX654 1455-1850 
CX709 2225-0015 

16,999 16,999 16,999 4,000 
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22-24 มิ.ย. CX654 1455-1850 
CX709 2225-0015 

16,999 16,999 16,999 4,000 

28-30 มิ.ย. CX654 1455-1850 
CX617 2135-2330 

16,999 16,999 16,999 4,000 

29 มิ.ย.-1 ก.ค. CX654 1455-1850 
CX709 2225-0015 

16,999 16,999 16,999 4,000 

 

อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / 
ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 30 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่า
ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และค่าทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 90 HKD/ท่าน*** / ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย 
และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียม
กระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ 30 กก. / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ / 
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และกรณุาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ท าการจองกรณตีอ้งการใบก ากบัภาษ ี / ค่า
ภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 วนั 
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***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 
2. เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ในอนาคต 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภาษนี ้ามนัใหมท่ีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ 
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
6. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 
7. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว  
คอืรา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัร์
เพิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 


