
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ�น 
��.�� น. พรอ้มกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น % ประต ู 8 เคาน์เตอร ์ Q1-6 สายการบิน

รอยลั จอรแ์ดนเนียล เจา้หน้าที�บรษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก (สายการบินกาํหนดให้
โหลดสมัภาระใต้ท้องเครื5องได้นํ�าหนัก 78 กิโลกรมั ท่านละ 9 ใบเท่านั�น) ***กรณุาใช้กระเป๋าล้อลากเพื5อ
ความสะดวกในการข้ามด่าน*** 

1%.�5 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเที5ยวบินที5 RJ 182 (บรกิารอาหารว่างและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
.�.00 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย นําท่านนั �งรถโคช้ปรบัอากาศขา้ม

สะพานชงิหมา่สู่ฝั �งเกาลูน ฮ่องกงตั ;งอยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีโดยอยู่
ตดิกบัมณฑลกว่างตง (กวางตุง้) โดยมาเก๊าอยูท่างฝั �งตะวนัตกห่างไปราว %� กโิลเมตร ฮ่องกงเดมิเป็นเพยีง
หมูบ่า้นประมงเลก็ๆ แห่งหนึ�ง ในเขตอําเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิ;น หลงัจากจนีพ่ายแพใ้นสงครามฝิ�น เกาะฮ่องกง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

และเกาลนูจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี �HI. และ �H%� ตามลําดบั ต่อมาภายหลงัในปี �HJH องักฤษได้
ทาํสญัญาเช่าซื;อพื;นที�ทางตอนใตข้องลาํนํ;าเซนิเจิ;น ซึ�งปัจจบุนัเรยีกว่า ‘เขตดนิแดนใหม่’ รวมทั ;งเกาะรอบขา้ง 
ซึ�งมอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่กว่าเมื�อครั ;งองักฤษเขา้ยดึครองในสมยัสงครามฝิ�นเกอืบสบิเท่า และนําท่าน
เดนิทางสู่เมืองเซินเจิ�นโดยรถไฟฟ้า หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 
พกัที� FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที5สอง เซินเจิ�น-ช้อปปิ� งหลอหวู่-วดักวนอ-ูพิพิธภณัฑเ์ซินเจิ�น-โชวนํ์�าพ ุ7 มิติ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าที5โรงแรม 

นําท่านเที�ยวชมเมอืงเซินเจิ�นเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่น
มณฑลกวางตุง้ มเีนื;อที� .,�.� ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิ;นไดร้บัการวางระบบผงัเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูิ
ทศัน์ และสภาพแวดลอ้มที�เป็นระเบยีบสวยงาม นําท่านแวะชมหยก สนิคา้โอท๊อปของจนี และชิมชาจีน เช่น อู่
หลง ผเูออชารสชาตดิขีึ;นชื�อของจนี สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางช้อปปิ� งที5หลอหวู่Lowuสนิคา้ราคาถูก
แหล่งใหญ่ของเซนิเจิ;น ซึ�งคนไทยรูจ้กัในนามมาบุญครองเมอืงไทยมสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู ่ เช่น 
กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสื;อผา้ ใหท่้านไดเ้ลอืกซื;อเป็นของฝากสาํหรบัคนที�ท่านรกั และตวัท่านเอง นําท่าน
เดนิทางสู่วดักวนอ ูKuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอ ูสญัลกัษณ์ของความซื�อสตัย ์ความกตญั8รูู้คณุ 
ความจงรกัภกัดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็เดด็เดี�ยว
องอาจไมค่รั �นครา้มต่อศตัร ู ท่านเป็นคนจติใจมั �นคงดั �งขุนเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไมเ่คยประมาทการ
บชูาขอพรท่านกห็มายถงึขอใหท่้านช่วยอุดช่องว่างไมใ่หเ้พลี�ยงพลํ,าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบูรณ์
ดว้ยคนขา้งเคยีงที�ซื�อสตัยห์รอืบรวิารที�ไวใ้จไดน้ั �นเองดงันั ,นประชาชนคนจนีจงึนิยมบชูา และกราบไหวท่้านเพื�อ
ความเป็นสริมิงคลต่อตนเอง และครอบครวัในทุกๆ ดา้น 

เที5ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเที�ยวชมพิพิธภณัฑเ์ซินเจิ�นShenzhen Museum ตั ;งอยูใ่จกลางเมอืง ภายในมกีารจดัแสดงนิทรรศการ
เกี�ยวกบัเมอืงเซนิเจิ;น มทีั ;งโบราณวตัถุ ประวตัศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวฒันธรรมและศลิปะ เปิดใหเ้ขา้
ชมมาตั ;งแต่ปี 1988และชมสนิคา้ยาประจาํบา้นของชาวจนี “ยาบวัหิมะ”สรรพคุณหลากหลายแก้นํ;ารอ้นลวก, 
แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯนําท่านแวะชมผลติภณัฑท์ี�ทําจากผ้าไหมจีนที�มชีื�อเสยีงโดยเฉพาะ
ผา้ห่มไหมที�ห่มอุ่นในหน้าหนาวและเยน็สบายในหน้ารอ้นชมวธิกีารนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทั ,งใช้
เครื�องจกัรและแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรงัแฝด (แปลกแต่จรงิ) เพื�อมาทําใสน้วมผา้ห่มไหมซึ�งเหมาะกบัการ
ซื,อเป็นทั ,งของฝากและใชเ้อง 

คํ�า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําท่านสู่ยา่นธุรกจิหลกัของเซนิเจิ,นเบย ์พื,นที�ประมาณ :;< ลา้นตารางเมตร เป็นโครงการที�แสดงถงึวฒันธรรม
ดา้นท่องเที�ยว, บนัเทงิ, ชอ้ปปิ,ง, รา้นอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมายพร้อมกบัชมโชวนํ์Aาพ ุ B มิติ
ประกอบเพลงแสงสีเสียงที�งดงามตระการตา (Water Show OCT) 
พกัที� FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม ฮ่องกง-วดัแชกงหมิว-แถมฟรี..ทวัรเ์กาะลนัเตา-ช้อปปิ� งซิตี�เกท-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 

เช้า รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมที�พกั 

นําท่านเดนิทางกลบัฮ่องกงโดยรถไฟฟ้า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านสู่วดัแชกงหมิว 

หรือวดักงัหนันําโชควดันี,ตั ,งอยูท่ี�ตําบลซ่าถิ�น ซึ�งถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้ง
ขึ,นเมื�อ @AA กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึ,นชื�อลอืชาในเรื�องความศกัดิ Bสทิธิ Bในดา้นของโชคลาภ
ทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปั,นเจา้พ่อแช ้ ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิ�งศกัดิ Bสทิธป์ระจาํวดั ตํานานเล่าว่าในช่วง
ปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึ,นทั �วประเทศ และเหตุการณ์นี,ไดก่้อเกดิ
บุรษุชาตนิกัรบที�ชื�อว่าขุนพล แช ้ ก๊ง ที�ไดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายที�เกดิขึ,นแทบทุกสารทศิ และท่าน
เองกไ็ดช้ื�อว่าเป็นนกัรบที�ไดช้ื�อว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทพัไปปราบกบฏที�ไหนกจ็ะไดร้บัชยัชนะ
เสมอ และดาบคู่กายของท่านกไ็ดช้ื�อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็น
มงคลในดา้นของศาสตรว์งจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกบัจาํลอง
ดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึสาํนกังานใหญ่ของธนาคารที�มชีื�อว่าตกึใบมดี ซึ�งเป็นตกึที�ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของ
เกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นที�มาของจี,กงัหนันําโชคที�มชีื�อเสยีงของวงการการท่องเที�ยวฮ่องกง 
ที�ไมว่่าทวัรไ์หนที�มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืกซื,อสนิคา้มงคลชิ,นนี, เพื�อเสรมิสรา้งบารมแีละศริมิงคลใหก้บั
ชวีติดว้ยกนัทั ,งสิ,นนําท่านชมโรงงานจิวเวอรรี์5ที�ขึ;นชื�อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ที�ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี�ยม
ยอด นําท่านชมสมุนไพรจีน ซึ�งถอืเป็นสนิคา้เพื�อสุขภาพสามารถเลอืกซื;อเป็นของฝากแด่คนทางบา้น 

เที5ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
แถมฟรี..ทวัรเ์กาะลนัเตานําท่านเดนิทางสู่ เกาะลนัเตาซึ�งมขีนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็น
เกาะที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นําท่านนั �งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที�ราบนองปิง เป็น
กระเชา้ที�ยาวที�สุดในโลก ท่านจะไดช้มทวิทศัน์รอบตวั GHA องศาของเกาะลนัเตา (กรณกีระเชา้ปิดจะใชร้ถโคช้
ขึ,นแทน และถา้เกดิเหตุสุดวสิยัไมส่ามารถเที�ยวเกาะลนัเตาได ้ จะพาทุกท่านไปเที�ยวสถานที�อื�นแทน) พบกบั
สถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege) บนพื,นที� :.< เฮคตารอ์สิระ
เที�ยวชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บรเิวณหมูบ่า้นจาํลองแห่งนี;ท่านจะไดพ้บความสนุกที�สามารถผสมผสาน
ระหว่างความเจรญิ และวฒันธรรมดั ;งเดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตวัให้ท่านนมสัการพระใหญ่วดัโป่หลิน องคพ์ระสรา้ง
จากการเชื�อมแผ่นสมัฤทธิ Bถงึ ;AA แผ่น หนกั ;<A ตนัและสงู G@ เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบื,อง
ล่างบรเิวณทะเลจนีใตห้ลงั จากนั ;นใหทุ้กท่านชอ้ปปิ;งสนิคา้แบรนดเ์นมที�City gate Outlet เป็นตกึที�ขายแต่
สนิคา้ราคาลดพเิศษ 50-80% ขึ;นไป ไมว่่าจะเป็นเสื;อผา้ รองเทา้ นาฬกิา มอียู ่70 กว่ายี�หอ้ เช่นNike, Adidas, 
Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs 
และชั ;นใตด้นิจะม ีSupermarket ขนาดใหญ่ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื;อ สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่สนามบนิ 

b9.7c น.  ออกเดนิทางโดย เที5ยวบินที5 RJ183 (บรกิารอาหารว่างและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
23.25 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

���ขอบพระคณุทุกท่านที5ใช้บริการ��� 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ b-7 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผู้ใหญ่ b ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผู้ใหญ่ b ท่าน 

พกัเดี5ยว 
จ่ายเพิ5ม 

9-7 มี.ค. 98,499 10,499 10,499 3,000 
l-98 มี.ค. 98,499 10,499 10,499 3,000 
9c-9m มี.ค. 98,499 10,499 10,499 3,000 
bb-b% มี.ค. 98,499 10,499 10,499 3,000 
25-27 มี.ค. o,ooo o,ooo o,ooo b,c88 
bo-79 มี.ค. o,ooo o,ooo o,ooo b,c88 
5-7 เม.ย. 98,ooo 98,ooo 98,ooo 7,888 

l-98 เม.ย. 98,ooo 98,ooo 98,ooo 7,888 
9o-b9 เม.ย. 98,ooo 98,ooo 98,ooo 7,888 
bp-bl เม.ย. 98,ooo 98,ooo 98,ooo 7,888 

7-c พ.ค. 98,ooo 98,ooo 98,ooo 7,888 
98-9b พ.ค. 98,ooo 98,ooo 98,ooo 7,888 
9m-9o พ.ค. 98,ooo 98,ooo 98,ooo 7,888 
b%-bp พ.ค. 98,ooo 98,ooo 98,ooo 7,888 

79 พ.ค.-b มิ.ย. 98,ooo 98,ooo 98,ooo 7,888 
m-o มิ.ย. 98,499 10,499 10,499 3,000 

9%-9p มิ.ย. 98,499 10,499 10,499 3,000 
b9-b7 มิ.ย. 98,499 10,499 10,499 3,000 
bl-78 มิ.ย. 98,499 10,499 10,499 3,000 

c-m ก.ค. 98,499 10,499 10,499 3,000 
9b-9% ก.ค. 98,499 10,499 10,499 3,000 
9o-b9 ก.ค. 98,499 10,499 10,499 3,000 
bp-bl ก.ค. 98,499 10,499 10,499 3,000 

b-% ส.ค. 98,ooo 98,ooo 98,ooo 7,888 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

o-99 ส.ค. 98,ooo 98,ooo 98,ooo 7,888 
9p-9l ส.ค. 98,ooo 98,ooo 98,ooo 7,888 
b7-bc ส.ค. 98,ooo 98,ooo 98,ooo 7,888 

p-l ก.ย. 98,ooo 98,ooo 98,ooo 7,888 
97-9c ก.ย. 98,ooo 98,ooo 98,ooo 7,888 
b8-bb ก.ย. 98,ooo 98,ooo 98,ooo 7,888 
bm-bo ก.ย. 98,ooo 98,ooo 98,ooo 7,888 
%-p ต.ค. 99,999 11,999 11,999 4,000 

99-97 ต.ค. 99,999 11,999 11,999 4,000 
9l-b8 ต.ค. 99,999 11,999 11,999 4,000 
bc-bm ต.ค. 99,999 11,999 11,999 4,000 

 
อตัรานี�รวม 
ค่าตั xวเครื�องบนิ และภาษนํี;ามนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ(ตั xวกรุป๊) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ / ค่าที�พกั . คนื (กรณพีกั � ท่าน ท่านที� � เป็นเตยีงเสรมิ) / ค่านํ;าหนกักระเป๋า
เดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ �� กก. (สายการบนิกําหนดใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครื�องไดท่้านละ � ใบเท่านั ;น) / ค่าวซ่ีาเขา้เมอืง
จนีเป็นวซ่ีากรุ๊ป (กรณทีี�มวีซ่ีาจนีอยูแ่ลว้ไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายได)้ / ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง �,���,��� บาท 
(ขึ;นอยูก่บัเงื�อนไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัรานี�ไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิ�น และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจ่ายทปิ J� หยวน/ท่าน*** ค่าทําหนงัสอืเดนิทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดนิทางที�นํ;าหนกัเกนิ �� กก. / ค่าใชจ้า่ยอื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ ฯลฯ / 
ภาษมีลูค่าเพิ�ม |% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย �% และกรุณาแจง้ล่วงหน้าตั ;งแต่ทาํการจองกรณตีอ้งการใบกํากบัภาษ/ี ค่าภาษี
เชื;อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิ�มเตมิอกี / ค่าวซ่ีาจนีแบบเดี�ยวกรณด่ีานตม. แจง้ปิด 
 
เงื5อนไขการจอง มดัจาํท่านละ c,888 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนที5เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 9c วนั 
 
***เงื5อนไขพิเศษสาํหรบัการจองทวัร*์** 
9. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 98 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั uวเครื5องบินภายในประเทศ, ซื�อตั uวรถไฟ, ซื�อตั uวรถ
โดยสาร และจองห้องพกั เพื5อประโยชน์ของลูกค้า 
 
 

***ลกูค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน 
บริษทัฯ ทวัรไ์ม่สามารถยื5นเป็นวีซ่ากรุป๊ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ 

กรณีที5มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ�นทางลกูค้าจะต้องเป็นผูร้บัผิดชอบเองทั �งหมด*** 
 
เอกสารที5ใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทางที�มวีนักําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน้่อยกว่า % เดอืน นบัจากวนัที�จะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีน้าว่างอย่างน้อย . หน้า 
 
เงื5อนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง .0-�� วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทั ;งหมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนที�เกดิขึ;นจรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ��-.I วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 0,���-��,��� บาท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง �-�� วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทั ;งหมด ��� % 
 
หมายเหตุ 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ }ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์; เมื�อเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีี�สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ที�นอกเหนือความรบัผดิชอบของ
หวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

2. เนื�องจากสภาวะนํ;ามนัโลกที�มกีารปรบัราคาสงูขึ;น ทาํใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนํี;ามนัขึ;นในอนาคต 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ }เกบ็ค่าภาษนํี;ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภาษนํี;ามนัใหม่
ที�อาจจะเกดิขึ;น 

�. เนื�องจากรายการทวัรนี์;เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ }การใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ }ไมค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
I. บรษิทัฯมสีทิธิ }ที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืสบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิ }ที�จะเลื�อนการ 
เดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ �0 ท่าน 
0. การไมร่บัประทานอาหารบางมื;อไมเ่ที�ยวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการชําระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
%. เมื�อท่านไดช้ําระเงนิมดัจาํหรอืทั ;งหมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั
ฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

|. การท่องเที�ยวประเทศจนีนั ;นจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื�อเป็นการส่งเสรมิการท่องเที�ยวดงักล่าว  คอื
รา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี� เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิ�ม ทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขดงักล่าวแลว้ 
 

 

 

 


