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เช้า

เที่ยง

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q1-6สายการบินรอยัล
จอร์แดนเนียลเจ้าหน้าทีบ่ ริษัทฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก (สายการบินกาหนดให้โหลดสัมภาระใต้
ท้องเครื่องได้น้าหนัก 30 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบเท่านั้น) ***กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากเพื่อความสะดวกในการ
ข้ามด่าน***
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยเที่ยวบินที่ RJ182(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
นาท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่าสู่ฝงั่ เกาลูน ฮ่องกงตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตกห่างไปราว 61
กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอาเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้
ในสงครามฝิ่น เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลาดับ ต่อมา
ภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทาสัญญาเช่าซื้อพื้นที่ทางตอนใต้ของลาน้าเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘เขตดินแดน
ใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครัง้ อังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบ
เท่า และนาท่านเข้าที่พัก
พักที่ SAV HOTEL / PENTA HOTEL / SILKA HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
ห้องพักขนาดเล็กประมาณ 10-12 ตรม. ไม่มีเตียงเสริม
ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุย่ -Symphony of Lights
รับประทานอาหารติ่มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่หาดทรายรีพลัสเลย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนีส้ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉาก
ในการถ่ายทาภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทาหน้าทีป่ กป้องคุ้มครอง
ชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้า
แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิม่ ขึ้น 3 ปีนาท่านเดินทางสู่
วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนาโชค ตั้งอยู่ที่ตาบลซ่าถิ่น ซึง่ ถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง
สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สทิ ธิ์ในด้านของโชคลาภ
ทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรปู ปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พา่ ยเป็นสิง่ ศักดิส์ ิทธ์ประจาวัดตานานเล่าว่าในช่วงปลาย
ของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาติ
นักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่า
เป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กาย
ของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกันดาบไร้พ่ายของท่าน คนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวง
จุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจาลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึก
สานักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกทีถ่ ือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียวและวัดแช้
ก๊ง ยังเป็นที่มาของจี้กงั หันนาโชคทีม่ ีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้อง
เลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กบั ชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น
นาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม แวะชมสินค้าโอท๊
อปของจีน ร้านหยก ซึ่งชาวจีนถือเป็นเครื่องราง และเครื่องประดับติดตัว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวันเสื่อม
คลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจานวนมากที่มาสักการะ หรือแม้กระทั่ง
ควันธูปคละคลุ้งไปทั่วบริเวณท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียนเดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง
ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก ทางานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มา
วันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่าเรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจ
ตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษาร่าเรียนวิชา ท่านขยันหมั่นเพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้
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วันที่สาม

กลายเป็นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่าเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วิชาความรู้ด้าน
สมุนไพร เพื่อบาเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผูท้ ี่เดือดร้อนไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อ
เกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพือ่ ต่อสูก้ ับ
โรคร้าย ตลอดอายุขัยทองท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายทีเ่ คารพท่านและร่าเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่าง
ยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ
นาทุกท่านสู่จมิ ซาจุ่ยพรอมเมอนาด (TsimShaTsui Promenade) ย่านการค้าที่สาคัญของฮ่องกง ประกอบไป
ด้วยตึกรามสูงชัน ให้ทุกท่านได้เดินเล่นรับลมเย็นๆ ริมอ่าววิคตอเรีย ถ่ายรูป ชมแสงสีของวัฒนธรรมและความ
เจริญรุง่ เรืองเพราะอ่าววิคตอเรียเป็นจุดเริ่มต้นของฮ่องกง น้าลึกที่คั่นระหว่างเกาะฮ่องกงกับแหลมเกาลูนคือแหล่ง
จับปลาของหมูบ่ ้านชาวประมง ซึ่งได้เติบโตกลายเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศในเวลาต่อมา ปัจจุบันอ่าวนี้
ยังคงเป็นศูนย์กลางการดาเนินชีวิตของเมือง และยังเป็นหนึง่ ในภูมิทัศน์เมืองทีง่ ดงามเป็นเลิศทีส่ ุดแห่งหนึง่ ของโลก
นาทุกท่านชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of
Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง
แสงและเสียงครอบคลุมพื้นทีอ่ าคารตึกระฟ้าสาคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝัง่ ของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของ
ตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึง่ เพียงกดสวิตช์กจ็ ะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึง
บรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พัก
พักที่ SAV HOTEL / PENTA HOTEL / SILKA HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
ห้องพักขนาดเล็กประมาณ 10-12 ตรม. ไม่มีเตียงเสริม
อิสระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
***ไม่มีบริการรถ และไม่รวมอาหารทุกมื้อ***
อิสระเต็มวัน เอาใจคนรักการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมนักช้อปตัวจริงห้ามพลาด
ทัวร์เลือกซื้อเพิ่ม : ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา รวมรถรับส่ง 2,000 บาท(10 ท่านขึ้นไปกรณีที่มีจองไม่ถึง ทาง
บริษัทฯ ขอเปลี่ยนรถรับส่งเป็นรถไฟฟ้า หรือรถแท็กซี่ขึ้นอยู่กับจานวน)
ทัวร์เลือกซื้อเพิ่ม : ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รวมรถรับส่ง 3,500.- บาท(10 ท่านขึ้นไปกรณีที่มีจองไม่ถึง ทางบริษัท
ฯ ขอเปลี่ยนรถรับส่งเป็นรถไฟฟ้า หรือรถแท็กซี่ขึ้นอยู่กับจานวน)
โปรแกรมแนะนา (สอบถามการเดินทางได้จากไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์)
ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้า
ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกง
มีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จาหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซ
เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คณ
ุ สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรู
เลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name
ชั้นนาที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI,
DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
ย่านหว่านไช WAN CHAIเป็นถนนคนเดินของชาวฮ่องกง ขายสินค้ามากมายหลายอย่าง ซึ่งชาวฮ่องกงนิยมมา
เลือกซื้อ จ่ายจ่ายใช้สอยสินค้าที่ย่านนี้ จะมีทั้งร้านค้าที่อยู่ในตัวตึก และจะมีแผงลอยออกมาวางขายกันบนถนน
เลยสินค้าก็จะมีคล้ายๆ กับตลาดกลางคืนฝั่งเกาลูน มีตั้งแต่เครื่องประดับเล็กๆ น้อยๆ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
ของเล่นสาหรับเด็กๆ ของใช้ในชีวิตประจาวัน และของตกแต่งบ้าน แม้กระทั่งสินค้าพื้นเมืองฮ่องกงก็สามารถหา
ซื้อได้ในถนนเส้นนี้
ย่านมงก๊ก ขึ้นชื่อว่าเป็นย่านที่มีตลาดบรรยากาศจอแจที่น่าแวะไปจับจ่าย ตลาดเลดี้ส์มาร์เก็ตบนถนนตุงฉ่อยในเข
ตมงก๊กนับเป็นตลาดกลางวันทีเ่ ป็นที่นิยมมากที่สุดในเขตเกาลูน ตลาดแห่งนี้เหมาะสาหรับนักช้อปที่ต้องการจะหา
เสื้อผ้า เครือ่ งประดับและของกระจุกกระจิกสาหรับตกแต่งบ้านราคาถูก นอกจากนี้ร้านค้าและแผงลอยหลายแห่ง
ยังจาหน่ายสินค้าสาหรับผู้ชายและเด็กอีกด้วย ตลาดปลาทองในเขตมงก๊กเป็นแหล่งหาซื้อของประดับตูป้ ลา ซึง่ เชื่อ
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21.35 น.
23.25 น.

กันว่าสามารถนาโชคดีมาให้เจ้าของหากตัง้ ถูกตาแหน่งในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ใกล้ๆ กันเป็นแหล่งชุมนุมของคน
เลี้ยงนกในฮ่องกง และแหล่งช้อปที่ไม่ควรพลาด
ย่านคอสเวย์เบย์CAUSEWAY BAYถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งหรูของฮ่องกงที่มรี ้านค้าชั้นนาทั่วโลกและมีสินค้าแบรนด์
เนมดังๆ จากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากญีป่ ุ่น สินค้าแฟชัน่ ศูนย์อาหาร ซุปเปอร์มาเก็ต และยังมีสินค้าเกือบทุก
ชนิดให้นักช้อปได้เลือกซื้อกันไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เพราะย่านนีม้ ีห้างใหญ่ๆ มากมายเช่น Sogo,
Lee Gardens, Times Square
ย่านเซ็นทรัลCENTRALเป็นอีกย่านของเกาะฮ่องกงที่มีแหล่งช้อปปิง้ ห้างร้านสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้
นักท่องเที่ยวได้เลือกช้อปกันและที่ย่านเซ็นทรัลนี้ห้างที่นสี่ ามารถช้อปปิง้ ได้อย่างสะดวกเพราะมีสะพานลอยเชื่อม
ถึงกันทาให้เดินชอปปิง้ แต่ละห้างได้อย่างสะดวก
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน ***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ RJ183(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

อัตราค่าบริการ XXไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาทXX
วันเดินทาง
5-7 เม.ย. 63
17-19 พ.ค. 63
7-9 มิ.ย. 63
12-14 ก.ค. 63
23-25 ส.ค. 63
20-22 ก.ย. 63

เที่ยวบิน
RJ182 1615-2005
RJ183 2125-2325
RJ182 1615-2005
RJ183 2125-2325
RJ182 1615-2005
RJ183 2125-2325
RJ182 1615-2005
RJ183 2125-2325
RJ182 1615-2005
RJ183 2125-2325
RJ182 1615-2005
RJ183 2125-2325

ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ
2-3 ท่าน

ราคาเด็ก
เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน

ราคาเด็ก
ไม่เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

8,999

8,999

8,999

4,500

9,999

9,999

9,999

4,500

9,999

9,999

9,999

4,500

9,999

9,999

9,999

4,500

9,999

9,999

9,999

4,500

9,999

9,999

9,999

4,500

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า (กรณีพกั 3 ท่านไม่มีเตียงเสริม) /
ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. (สายการบินกาหนดให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น) /
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
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อัตรานี้ไม่รวม
XXค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 2,000 บาท/ท่าน*** (จ่ายที่สนามบิน)
XXทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยูก่ ับความพอใจของลูกค้า
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ไ ด้ระบุไว้ในรายการ /
ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้าหนักเกิน 30 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์
ฯลฯ / ค่าภาษีเชื้อเพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
เงื่อนไขการจอง จ่ายเงินเต็มจานวน พร้อมส่งสาเนาพาสปอร์ต
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือคืนเงินทุกกรณี เนื่องจากเป็นราคาทัวร์โปรโมชั่น
***เงื่อนไขพิเศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร
และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางทีม่ ีวันกาหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
หมายเหตุ
1.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทสี่ ูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึ้นในอนาคต ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ามันเพิม่ ตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ามันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
3.
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
บริษัทฯมีสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลื่อนการเดินทาง
ในกรณีที่มผี ู้ร่วมคณะไม่ถึงตามที่กาหนด
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
7.
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ
ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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