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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลนัเตา-นัง่กระเช้านองปิง 360-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights 
04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ M สายการบิน

คาเธย ์แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

06.45 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบิน CX616 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
10.10 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยน าท่านนัง่รถโคช้ปรบัอากาศขา้ม

สะพานชงิหมา่สู่ฝ ัง่เกาลูน ฮ่องกงตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีโดย
อยูต่ดิกบัมณฑลกว่างตง (กวางตุง้) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝ ัง่ตะวนัตกห่างไปราว 61 กโิลเมตร ฮ่องกงเดมิเป็น
เพยีงหมูบ่า้นประมงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอ าเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิน้ หลงัจากจนีพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ิน 
เกาะฮ่องกง และเกาลนูจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 1860 ตามล าดบั ต่อมาภายหลงัในปี 
1898 องักฤษไดท้ าสญัญาเช่าซือ้พืน้ทีท่างตอนใตข้องล าน ้าเซนิเจิน้ ซึง่ปจัจบุนัเรยีกว่า ‘เขตดนิแดนใหม่’ 
รวมทัง้เกาะรอบขา้ง ซึง่มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่กว่าเมื่อครัง้องักฤษเขา้ยดึครองในสมยัสงครามฝ่ินเกอืบสบิ
เท่าน าท่านเดนิทางสู่ เกาะลนัเตาซึง่มขีนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญ่
ทีสุ่ดในคาบสมทุรฮ่องกง น าท่านนัง่กระเช้า Ngong ping 360จากตุงชุงสู่ทีร่าบนองปิง เป็นกระเชา้ทีย่าว
ทีสุ่ดในโลก ท่านจะไดช้มทวิทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา (กรณกีระเชา้ปิดจะใชร้ถโคช้ขึน้แทน)  

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พบกบัสถาปตัยกรรมจนีโบราณของหมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege) บนพืน้ที ่1.5 เฮค
ตารอ์สิระเทีย่วชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บรเิวณหมูบ่า้นจ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนุกที่
สามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิ และวฒันธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตวัให้ท่านนมสัการพระใหญ่วดั
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โป่หลิน องคพ์ระสรา้งจากการเชื่อมแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสงู 34 เมตร องคพ์ระหนั
พระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบือ้งล่างบรเิวณทะเลจนีใต้ 
น าทุกท่านสู่จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด (TsimShaTsui Promenade) ยา่นการคา้ทีส่ าคญัของฮ่องกง 
ประกอบไปดว้ยตกึรามสงูชนั ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นรบัลมเยน็ๆ รมิอ่าววคิตอเรยี ถ่ายรปู ชมแสงสขีอง
วฒันธรรมและความเจรญิรุ่งเรอืงเพราะอ่าววคิตอเรยีเป็นจดุเริม่ตน้ของฮ่องกง น ้าลกึทีค่ ัน่ระหว่างเกาะ
ฮ่องกงกบัแหลมเกาลนูคอืแหล่งจบัปลาของหมู่บา้นชาวประมง ซึง่ไดเ้ตบิโตกลายเป็นศูนยก์ลางการคา้
ระหว่างประเทศในเวลาต่อมา ปจัจบุนัอ่าวน้ียงัคงเป็นศูนยก์ลางการด าเนินชวีติของเมอืง และยงัเป็นหน่ึงใน
ภมูทิศัน์เมอืงทีง่ดงามเป็นเลศิทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก น าทุกท่านไปชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีง
สุดตระการตาตอบโตก้นัตามจงัหวะเสยีงเพลง Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ริม่ต้นในเวลา 20.00 
น. ทุกค ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสุดยอดตระการตาซึง่เป็นการแสดง แสงและเสยีงครอบคลุมพืน้ทีอ่าคารตกึ
ระฟ้าส าคญัต่างๆ ทีต่ ัง้อยู่สองฟากฝ ัง่ของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ 
ซึง่เพยีงกดสวติชก์จ็ะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสต่ีางๆ แสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 
***อิสระอาหารเยน็ เพ่ือให้เวลาได้ช้อปป้ิงได้อย่างเตม็ท่ี*** สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 
พกัท่ี SAV HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสอง สวนสนุกฮ่องกงดิสน์แลนดเ์ตม็วนั 
เช้า       รบัประทานอาหารต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร 

***กรณีไม่ไปดิสนียแ์ลนด ์หกัค่าใช้จ่ายได้ 2,000 บาท*** 
น าท่านเดนิทางสู่ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ซึง่อาณาจกัรแห่งจนิตนาการนี้จะประกอบดว้ยพืน้ที ่ 5 ส่วน ไดแ้ก่ 
เมนสตรที-ยเูอสเอ, แอดเวนเจอรแ์ลนด์, แฟนตาซแีลนด,์ ทมูอรโ์รวแ์ลนดแ์ละกรซิลยีก์ลัช-์ทอย สตอรีแ่ลนด ์
โซนใหมล่่าสุด ซึง่แต่ละแห่งต่างมจีดุเด่นความพเิศษเฉพาะตวั ท่องอเมรกิาฉบบัย่อส่วนอยา่งมชีวีติชวีาที่
ถนนเมนสตรที พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร ์ รา้นคา้น่ารกัๆ และหอสงัเกตการณ์วคิตอเรยี จากนัน้ไปสบูฉีด
อะดรนีาลนีในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภยักบัการล่องเรอืท่องปา่ทีเ่ตม็ไปดว้ยสงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและ
โชวแ์รงระเบดิทีต่ื่นเต้น เขา้สู่อาณาจกัรแห่งแฟนตาซ ี ทีซ่ึง่คุณจะไดพ้บกบัปราสาทซนิเดอเรลลา และวง
ดนตรปีระสานเสยีงมคิกีเ้มาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มติ ิลดัไปยงัอาณาจกัรของ
มนุษยต่์างดาวและขา้มเวลาไปยงัทูมอรโ์รวแ์ลนดด์นิแดนแห่งอนาคต และสิง่ทีพ่ลาดไมไ่ดค้อื รถไฟเหาะ 
Space Mountain แน่นอนว่าอยา่ลมืแวะไปถ่ายรปูกบัมคิกี ้ และจบัมอืกบัเจา้เป็ดชื่อกอ้งโลก และโซนใหม่
ล่าสุด ไมค่วรพลาดกบั IT’S A SMALL WORLD ล่องเรอืชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาต ิ ซึง่แบ่งเป็นโซน
ของแต่ละชาตไิว ้ โดยตุ๊กตาจะมกีารเคลื่อนไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ย
เสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชาต ิ และอยา่ลมืแวะทกัทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาตขิองไทย 
เชญิท่านสนุกสนานกบัเครือ่งเล่นในดสินียแ์ลนดแ์ละโซนต่างๆ ต่อตามอธัยาศยั ***แจกคปูองอาหาร
มลูค่า 110HK$ เพ่ือให้มีเวลาได้เท่ียวชมสวนสนุกได้อย่างเตม็ท่ี*** สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 
พกัท่ี SAV HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม ฮ่องกง-หาดรีพลสัเบย-์เจ้าแม่กวนอิม-วดัแชกงหมิว-หวงัต้าเซียน-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 

เช้า       รบัประทานอาหารต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรปูจนัทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และยงัใชเ้ป็นฉากใน

การถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูป ัน้ของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท าหน้าทีป่กป้องคุม้ครอง
ชาวประมงโดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด นมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายซุึง่เชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี



4 

 

น าท่านเยีย่มชมโรงงานจิวเวอรร่ี์  ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม แวะชม
สนิคา้โอท๊อปของจนี ร้านหยก ซึง่ชาวจนีถอืเป็นเครือ่งราง และเครือ่งประดบัตดิตวั 
น าท่านเดนิทางสู่วดัแชกงหมิง หรือวดักงัหนัน าโชค ตัง้อยูท่ีต่ าบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง 
เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชาในเรือ่งความ
ศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูป ัน้เจา้พ่อแช ้ ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์
ประจ าวดัต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึน้ทัว่
ประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก่้อเกดิบุรษุชาตนิกัรบทีช่ื่อว่าขนุพล แช ้ ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความ
วุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองกไ็ดช้ื่อว่าเป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยก
ทพัไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านกไ็ดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนัดาบ
ไรพ้่ายของท่าน คนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง 
ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง ถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ ี
ชื่อว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีวและวดัแช ้ ก๊ง ยงัเป็นทีม่าของจี้
กงัหนัน าโชคทีม่ชีื่อเสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่มว่่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืก
ซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพื่อเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสู่วดัหวงัต้าเซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวดัเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ทีไ่ม่มี
วนัเสื่อมคลายไปจากความศรทัธาของประชาชนชาวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ากมวลชนจ านวนมากทีม่าสกัการะ 
หรอืแมก้ระทัง่ควนัธปูคละคลุง้ไปทัว่บรเิวณท่านเทพเจา้หวงัตา้เซยีนเดมิท่านชื่อ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษย์
เดนิดนิธรรมดาคนหน่ึง ทีม่จีติเมตตาต่อชาวโลก ท่านมคีวามกตญัญตู่อพ่อแมส่งูมาก และช่วยพ่อแมต่ัง้แต่
เลก็ ท างานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวนัหนึ่งท่านไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศกึษาร ่าเรยีนวชิาบน
ภเูขาไกล ท่านหว่องชอ้เผ่งกอ้ตดัสนิใจตามนกัพรตท่านนัน้ไปศกึษาร ่าเรยีนวชิา ท่านขยนัหมัน่เพยีรเรยีน
จนบรรลุ จนท่านสามารถเสกกอ้นหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้ เมือ่ท่านไดร้ ่าเรยีนวชิาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้า
อาจารยข์องท่านกลบัมา ใชว้ชิาความรูด้า้นสมนุไพร เพื่อบ าเพญ็ประโยชน์ เดนิทางรกัษาประชาชนจนีทีเ่จบ็
ไข ้ ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปทัว่ทุกสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญ่ในประเทศจนี ท่านหวงัตา้เซยีนไดใ้ช้
วชิาการแพทย ์ จดัยาสมุนไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพื่อต่อสูก้บัโรครา้ย ตลอดอายขุยัทองท่าน ไดม้ลีกูศษิย์
มากมายทีเ่คารพท่านและร ่าเรยีนวชิาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกยอ่งใหท้่านเป็นเทพหว่องไท่ซนิ 
และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พื่อกราบสกัการะสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

21.35 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX617 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
23.35 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

25-27 ต.ค. 21,999 21,999 21,999 4,500 
23-25 พ.ย. 21,999 21,999 21,999 4,500 
14-16 ธ.ค. 21,999 21,999 21,999 4,500 

 
อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ(กรณพีกั 3 ท่านๆ ที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / ค่า
น ้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 ากบัภาษี/ ค่า
ภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อน

เดินทาง 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. เนื่องจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ 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 
 


