
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลนัเตา-เซินเจ้ิน 
04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ M สายการบิน

คาเธย ์แปซิฟิค เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก (กรณุาใช้กระเป๋าล้อลากท่าน
ละ 1 ใบ เพ่ือความสะดวกในการข้ามด่าน) 

06.40 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบิน CX616 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
10.30 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยน าท่านเดนิทางสู่ เกาะลนัเตาซึง่

มขีนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในคาบสมทุรฮ่องกง น าท่านนัง่
กระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ทีร่าบนองปิง เป็นกระเชา้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก ท่านจะไดช้มทวิทศัน์
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รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา (กรณกีระเชา้ปิดจะใชร้ถโคช้ขึน้แทน และถา้เกดิเหตุสุดวสิยัไมส่ามารถ
เทีย่วเกาะลนัเตาได ้จะพาทุกท่านไปเทีย่วสถานทีอ่ื่นแทน) 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พบกบัสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) บนพืน้ที ่1.5 เฮค
ตาร ์อสิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บรเิวณหมูบ่า้นจ าลองแห่งนี้ท่าน
จะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิ และวฒันธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั ให้ท่าน
นมสัการพระใหญ่วดัโป่หลิน องคพ์ระสรา้งจากการเชื่อมแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสงู 
34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบือ้งล่างบรเิวณทะเลจนีใต้ หลงัจากนัน้ใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิง
สนิคา้แบรนดเ์นมที ่ City gate Outlet เป็นตกึทีข่ายแต่สนิคา้ราคาลดพเิศษ 50-80% ขึน้ไป ไมว่่าจะเป็น
เสือ้ผา้ รองเทา้ นาฬกิา มอียู ่70 กว่ายีห่อ้ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate 
Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs และชัน้ใตด้นิจะม ีSupermarket ขนาด
ใหญ่ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ และน าท่านเดนิทางสู่เมืองเซินเจ้ินโดยรถไฟฟ้า หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี FX HOTEL / RENSHANHENT HOTELหรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง เซินเจ้ิน-ช้อปป้ิงหลอหวู่-วดักวนอ-ูพิพิธภณัฑเ์ซินเจ้ิน-ชมโชวน์ ้าพ ุ3 มิติ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชมเมอืงเซินเจ้ินเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่น
มณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่ 2,020 ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิน้ไดร้บัการวางระบบผงัเมอืงอยา่งดมีสีภาพ
ภมูทิศัน์ และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม น าท่านแวะชมหยก สนิคา้โอท๊อปของจนี และชิมชาจีน 
เช่น อู่หลง ผเูออชารสชาตดิขีึน้ชื่อของจนี น าท่านเดนิทางช้อปป้ิงท่ีหลอหวู่Lowuสนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่
ของเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจ้กัในนามมาบุญครองเมอืงไทยมสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู ่ เช่น กระเป๋า 
รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากส าหรบัคนทีท่่านรกั และตวัท่านเองน าท่านเดนิทางสู่
วดักวนอ ู Kuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอ ู สญัลกัษณ์ของความซ่ือสตัย ์ ความกตญัญรูู้คณุ 
ความจงรกัภกัดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็เดด็เดีย่ว
องอาจไมค่รัน่ครา้มต่อศตัร ู ท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไมเ่คยประมาท
การบูชาขอพรท่านกห็มายถงึขอใหท้่านช่วยอุดช่องว่างไมใ่หเ้พลีย่งพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความ
สมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เองดงันัน้ประชาชนคนจนีจงึนิยมบชูา และกราบ
ไหวท้่านเพื่อความเป็นสริมิงคลต่อตนเอง และครอบครวัในทุกๆ ดา้น 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเทีย่วชมพิพิธภณัฑเ์ซินเจ้ินShenzhen Museum ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง ภายในมกีารจดัแสดง
นิทรรศการเกีย่วกบัเมอืงเซนิเจิน้ มทีัง้โบราณวตัถุ ประวตัศิาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี วฒันธรรมและ
ศลิปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาตัง้แต่ปี 1988 และชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี “ยาบวัหิมะ” สรรพคุณ
หลากหลายแก้น ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯน าท่านแวะชมผลติภณัฑท์ีท่ าจากผ้า
ไหมจีนทีม่ชีื่อเสยีงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมทีห่่มอุ่นในหน้าหนาวและเยน็สบายในหน้ารอ้น ชมวธิกีารน าเสน้
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ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจกัรและแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรงัแฝด (แปลกแต่จรงิ) เพื่อมา
ท าใสน้วมผา้ห่มไหมซึง่เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใช้เอง 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง 
น าท่านสู่ยา่นธุรกจิหลกัของเซนิเจิน้เบย ์ พืน้ทีป่ระมาณ 125 ลา้นตารางเมตร เป็นโครงการทีแ่สดงถงึ
วฒันธรรมดา้นท่องเทีย่ว, บนัเทงิ, ชอ้ปป้ิง, รา้นอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมายพร้อมกบัชมโชว์
น ้าพ ุ3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียงท่ีงดงามตระการตา (Water Show OCT) 
พกัท่ี FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม ซิต้ีทวัร-์Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วดัแชกงหมิว-ช้อปป้ิงถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดนิทางกลบัฮ่องกงโดยรถไฟฟ้า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเทีย่วเกาะ
ฮ่องกงขึน้สู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม เป็นจดุชมววิทีคุ่ณจะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม อ่าว
วคิตอเรยีทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก และตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้สงูตดักบัแนวเขาเขยีวขจอีนัแสนสวยงาม เชญิ
ถ่ายรปูตามอธัยาศยั น าท่านชมโรงงานจิวเวอรร่ี์ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบั
เยีย่มยอด น าท่านสู่หาดทรายรีพลสัเบย ์ REPULSE BAY หาดทรายรปูจนัทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทีสุ่ดแห่ง
หนึ่ง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูปั้นของเจา้แมก่วนอมิ และเจา้แมท่นิโห่ว
ซึง่ท าหน้าทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด นมสัการขอ
พรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายซุึง่เชื่อกนัว่าขา้ม
หนึ่งครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปีน าท่านชมสมนุไพรจีน ซึง่ถอืเป็นสนิคา้เพื่อสุขภาพสามารถเลอืกซือ้เป็นของ
ฝากแด่คนทางบา้น 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสู่วดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนัน าโชค วดันี้ตัง้อยูท่ีต่ าบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็น
วดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชาในเรือ่งความ
ศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พ่อแช ้ ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์
ประจ าวดั ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึน้ทัว่
ประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก่้อเกดิบุรษุชาตนิกัรบทีช่ื่อว่าขนุพล แช ้ ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความ
วุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองกไ็ดช้ื่อว่าเป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยก
ทพัไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านกไ็ดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบ
ไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรว์งจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสูงธนาคาร
แบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคารทีม่ชีื่อว่าตกึ
ใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหนัน าโชค
ทีม่ชีื่อเสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่มว่่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืกซือ้สนิคา้
มงคลชิน้นี้ เพื่อเสรมิสรา้งบารมแีละศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ 
น าท่านเดนิทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงทีย่่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่
ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆอย่างเตม็อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอื
งบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็น
แหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็น
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ทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอื
เลอืกชอ้ปป้ิงที ่ โอเช่ียนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกว่า 
700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของ
ฝากคุณหนูที ่Toy’s Us สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่สนามบนิ 

21.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX617 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
23.25 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 

 
วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

5-7 เม.ย. 14,999.- 14,999.- 14,999.- 4,500.- 
14-16 เม.ย. 17,999.- 17,999.- 17,999.- 4,500.- 
15-17 เม.ย. 17,999.- 17,999.- 17,999.- 4,500.- 
26-28 เม.ย. 14,999.- 14,999.- 14,999.- 4,500.- 
10-12 พ.ค. 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
24-26 พ.ค. 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
7-9 มิ.ย. 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
21-23 มิ.ย. 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
5-7 ก.ค. 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
19-21 ก.ค. 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
2-4 ส.ค. 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
16-18 ส.ค. 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

30 ส.ค.-1 ก.ย. 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
13-15 ก.ย. 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
27-29 ก.ย. 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
25-27 ต.ค. 13,999.- 13,999.- 14,999.- 3,500.- 

 
อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตาม
รายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 30 กก. / ค่าวซี่าเขา้เมอืงจนีเป็นวซี่ากรุ๊ป (กรณทีีม่วีซี่า
จนีอยูแ่ลว้ไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยได)้ / ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรม
ธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
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อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจ่ายทปิ 90 หยวน/ท่าน*** ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ 30 กก. / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ ฯลฯ / 
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และกรณุาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ท าการจองกรณตีอ้งการใบก ากบัภาษ ี / ค่า
ภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี / ค่าวซี่าจนีแบบเดีย่วกรณีด่านตม. แจง้ปิด 
 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 

 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
***ลกูค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน 

บริษทัฯ ทวัรไ์ม่สามารถย่ืนเป็นวีซ่ากรุป๊ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ 
กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลกูค้าจะต้องเป็นผูร้บัผิดชอบเองทัง้หมด*** 

 
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 ี 
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4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ 
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
6. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 
7. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวดงักล่าว  
คอืรา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัร์
เพิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 
 

 


