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

คาเธย ์แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.40 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบิน CX616 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
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10.25 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
น าท่านนัง่รถโค้ชสู่เมืองเซินเจ้ิน ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น ำ
ท่ำนเทีย่วชมเมอืงเซินเจ้ินเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่ำ้นชำวประมงธรรมดำอยูใ่น
มณฑลกวำงตุง้ มเีนื้อที ่2,020 ตำรำงกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิน้ไดร้บักำรวำงระบบผงัเมอืงอยำ่งดมีสีภำพภูมิ
ทศัน์ และสภำพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงำมน ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ีช้อปป้ิงท่ี Lowu สนิคำ้รำคำถูกแหล่ง
ใหญ่ของเซนิเจิน้ซึง่คนไทยรูจ้กัในนำมมำบุญครองเมอืงไทยมสีนิคำ้มำกมำยหลำยหมวดหมู่ เช่น กระเป๋ำ 
รองเทำ้ นำฬกิำ เสือ้ผำ้ ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝำกส ำหรบัคนทีท่่ำนรกัและตวัท่ำนเอง  
***อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั***  
น ำเดนิทำงสู่ตลาดตงเหมิน (Dongmen) เป็นศูนยร์วมแห่งกำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้ภำยในประเทศจนี นบัว่ำเป็น
สถำนทีท่ีน่กัท่องเทีย่วนิยมมำชอ้ปป้ิงเป็นอนัดบัสองรองจำกหำ้ง Lowuเพรำะนอกจำกทีน่ี่จะเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงแลว้ยงัเป็นแหล่งรวมเรือ่งอำหำรกำรกนิอกีดว้ย มสีนิคำ้หลำกหลำยมำกๆ ไม่ว่ำจะเป็นเสือ้ผำ้ รองเท้ำ 
กระเป๋ำ ของเล่น รำคำกไ็ม่แพง อสิระใหท้่ำนใชเ้วลำเลอืกซือ้สนิคำ้ไดอ้ยำ่งจใุจ และถำ้มเีวลำจะแวะใหท้่ำน
เลอืกซือ้ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากไผ ่

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี FX HOTEL / BOERDUO INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสอง เซินเจ้ิน-จไูห่-หวีหน่ี-วดัผูถ่่อ-สวนหยวนหมิง-ช้อปป้ิงตลาดใต้ดิน 

เช้า รบัประทานอ 
าหารเช้าท่ีโรงแรม  

จำกนัน้น ำเดนิทำงสู่เมอืงจไูห่โดยรถโค้ช ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง พกัผ่อนอสิระ
ตำมอธัยำศยัน ำท่ำนแวะถ่ำยรปูกบัสำวงำม 
“หวีหน่ี” จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์สำวงำมกลำง
ทะเลสญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห่ บรเิวณอ่ำว
เซยีงห ูเป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุ
อยูร่มิทะเล นัง่รถผ่ำนชมทิวทศัน์ของถนน
คู่รกั The Lover’s Road ถนนเรยีบชำยหำด
ทีส่วยงำมแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รฐับำลเมอืงจู
ไห่ไดต้กแต่งภมูทิศัน์ ไดอ้ยำ่งสวยงำมเหมำะส ำหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ื่อว่ำถนนคู่รกั กเ็พรำะว่ำ
ภำยในบรเิวณถนนรมิชำยหำดแห่งนี้ไดม้กีำรน ำเก้ำอี ้หรอืมำ้นัง่ซึง่ท ำมำส ำหรบั 2 คนนัง่เท่ำนัน้ จงึไดช้ื่อว่ำ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  HKG ZEN ZUH 3D2N JUL17-CX-W34 

ถนนคู่รกั ปัจจุบนัเป็นทีน่ิยมของบรรดำคู่รกั จำกนัน้น ำทุกท่ำนเท่ียวชมวดัผถู่อเป็นวดัจีนซ่ึงประดิษฐาน
องคเ์จ้าแม่กวนอิม เช่ือว่าวดัแห่งน้ีได้สร้างขึ้นเพ่ือทดแทนวดัท่ีอยู่บนเกาะผถู่อซาน เผื่อใหป้ระชำชน
ชำวเมอืงจไูห่ไดส้กักำรบชูำขอพรจำกองคเ์จำ้แมก่วนอมิ เปรยีบเสมอืนกบัไดก้รำบไหวบู้ชำองคเ์จำ้แม่
กวนอมิทีเ่กำะผถู่อซำนจรงิๆและชมสนิคำ้ยำประจ ำบำ้นของชำวจนี “ยาบวัหิมะ”สรรพคุณหลำกหลำยแก้
น ้ำรอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แก้
รดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ 
ภตัตาคาร 
น ำท่ำนเขำ้ชมสวนหยวนหมิง
หยวนซึง่เป็นสวนจ ำลองจำกสวน
หยวนหมงิทีน่ครปักกิง่หลงัถูก
ท ำลำยโดยพนัธมติรในปีค.ศ. 
1860 และเสยีหำยจนยำกแก่กำร
บรูณะพระรำชวงัหยวนหมงิใหม่
ไดง้บประมำณก่อสรำ้งถงึ600 
ลำ้นหยวน สรำ้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลำงของภเูขำชลินิในเมอืงจไูห่ท ำใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้มดว้ยขุนเขำที่
เขยีวชอุ่มและมพีืน้ทีค่รอบคลุมทะเลสำบขนำดมหมึำ 80,000 ตำรำงเมตรซึง่มขีนำดเท่ำกบัสวนเดมิในกรงุ
ปักกิง่ สิง่ทีท่ ำใหส้วนหยวนหมงิหยวนแห่งใหม่มคีวำมแตกต่ำงกบัสวนเก่ำทีปั่กกิง่คอืกำรเพิม่เตมิและตก
แตกสวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวนัตกผสมกบัศลิปะจนีสวนหยวนหมงิหยวนใหมจ่งึถอืไดว้่ำเป็นสถำนที่
ท่องเทีย่วซึง่จ ำลองมำจำกสถำนทีใ่นประวตัศิำสตรม์คีุณค่ำทัง้ในแงว่ฒันธรรม ประวตัศิำสตร ์ และธุรกจิกำร
ท่องเทีย่วสวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขำ้ชมตัง้แต่วนัที ่ 1 กุมภำพนัธ ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมำมภีเูขำโอบรอบทัง้ 3 
ดำ้น ดำ้นหน้ำเป็นพืน้ทีร่ำบ สิง่ก่อสรำ้งต่ำงๆสรำ้งขึน้เท่ำของจรงิในอดตีทุกชิน้ มมีำกกว่ำ 100 ชิน้ อำท ิเสำ
หนิคู่สะพำนขำ้มธำรทอง ประตูตำ้กง ต ำหนกัเจิง้ตำ้กวำงหมงิ สะพำนเกำ้เลีย้วน ำท่ำนชมผลติภณัฑท์ีท่ ำจำก
ผา้ไหมจีนทีม่ชีื่อเสยีงโดยเฉพำะผำ้ห่มไหมทีห่่มอุ่นในหน้ำหนำว และเยน็สบำยในหน้ำรอ้น และเลอืกซือ้
ผลิตภณัฑห์ยก สนิคำ้โอท๊อปของจนีน ำท่ำนสู่ตลาดใต้ดินกงเป่ยแหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมอืงจไูห่มี
สนิคำ้มำกมำยใหท้่ำนเลอืกซือ้ อำทเิช่น โทรศพัทม์อืถอื, เกมสบ์อย, mp3, mp4, กระเป๋ำ, รองเทำ้, เสือ้ผำ้
ตำมแฟชัน่ตำมฤดกูำลในช่วงนัน้, ผลไม,้ อำหำร และขนม 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เป็ดย่าง 
พกัท่ี XIANG QUAN HOTELหรือเทียบเท่า 3* 
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วนัท่ีสาม จไูห่-ฮ่องกง-รีพลสัเบย-์ไหว้เจ้าแม่กวนอิม-ช้อปป้ิงถนนนาธาน-กรงุเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น ำท่ำนนัง่เรือเฟอรร์ีสู่่เกาะฮ่องกงใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง เทีย่วชม
หำดทรำย REPULSE BAY หำดทรำยรปูจนัทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทสีุดแห่ง
หนึ่ง และยงัใชเ้ป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตรไ์ปหลำยเรือ่งมรีปูปัน้ของ
เจำ้แมก่วนอมิและเจำ้แมท่นิโห่วซึง่ท ำหน้ำทีป่กป้องคุม้ครองชำวประมง 
โดดเด่นอยูท่่ำมกลำงสวนสวยทีท่อดยำวลงสู่ชำยหำด นมสักำรขอพรจำก
เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขำ้ม
สะพำนต่ออำยุซึง่เชื่อกนัว่ำขำ้มหนึ่งครัง้จะมอีำยเุพิม่ขึน้ 3 ปีน ำท่ำนเยีย่ม
ชมโรงงำนจิวเวอรร่ี์ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังำนดไีชน์ทีไ่ดร้บัรำงวลั
อนัดบัเยีย่มยอดและน ำท่ำนเลอืกซือ้สมนุไพรจีน ซึง่ถอืเป็นสนิคำ้เพื่อ
สุขภำพ 

 
บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ...ห่านพะโล้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่แหล่งช้อปป้ิงท่ีย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นม
จากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหน
หรอืงบประมาณเท่าใด ศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้ 
เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลกอกีทัง้ยงั
เป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรู เลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง 
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หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่อเชีย่นเทอรม์นิลั แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและชอ้ปมากกว่า 
700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูที ่Toy’s Us สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิ 

21.25 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX617 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
23.15 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ ***ไฟลข์ากลบับางวนัจะเป็นไฟล ์CX709 2200-2355*** 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 

 

อตัราค่าบริการ***9-11, 17-19, 24-26, 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     9,999.- บาท 
        ราคาเดก็มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   9,999.- บาท 
        ราคาเดก็ไม่มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   9,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม         2,500.- บาท   
 

อตัราค่าบริการ**15-17, 22-24, 29-31 ก.ค. / 5-7, 19-21, 26-28 ส.ค. / 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 ก.ย. 60 
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     10,999.- บาท 
        ราคาเดก็มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   10,999.- บาท 
        ราคาเดก็ไม่มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   10,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม         2,500.- บาท   
 
อตัราค่าบริการ***6-8 ก.ค. / 10-12 ส.ค. 60 (ไฟลข์าไป 6 ก.ค. / 10 ส.ค. CX700 0825-1210) 

        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     13,999.- บาท 
        ราคาเดก็มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   13,999.- บาท 
        ราคาเดก็ไม่มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   13,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม         3,500.- บาท   
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อตัราค่าบริการ***8-10 ก.ค. / 12-14 ส.ค. / 19-21 ต.ค. 60 (ไฟลข์าไป 8 ก.ค. / 12 ส.ค. / 19 ต.ค. CX700 0825-
1210) 

        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     14,999.- บาท 
        ราคาเดก็มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   14,999.- บาท 
        ราคาเดก็ไม่มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   14,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม         3,500.- บาท   
 
อตัราค่าบริการ***30 ก.ย.-2 ต.ค. / 28-30 ต.ค. 60 
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     11,999.- บาท 
        ราคาเดก็มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   11,999.- บาท 
        ราคาเดก็ไม่มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   11,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม         2,500.- บาท   
 
อตัราค่าบริการ***21-23 ต.ค. 60 (ไฟลข์าไป 21 ต.ค. CX700 0825-1210) 
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     16,999.- บาท 
        ราคาเดก็มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   16,999.- บาท 
        ราคาเดก็ไม่มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   16,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม         3,500.- บาท   
 
อตัราน้ีรวม 
ค่ำตัว๋เครือ่งบนิ และภำษนี ้ำมนั กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ / ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง / ค่ำอำหำร 
และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำทีพ่กัตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร (กรณพีกั 3 ท่ำน ท่ำนที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / ค่ำน ้ำหนกั
กระเป๋ำเดนิทำง ท่ำนละไมเ่กนิ 20 กก. / ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุไว ้/ ค่ำวซี่ำเขำ้เมอืง
จนีเป็นวซี่ำกรุ๊ป (กรณทีีม่วีซี่ำจนีอยูแ่ลว้ไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยได)้ / ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำง 1,000,000 บำท 
(ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 
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อตัราน้ีไม่รวม 
ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่ และค่ำทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดกำรเดนิทำงจำ่ยทปิ 90 หยวน/ท่ำน*** / ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย 
และค่ำธรรมเนียมส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ต่ำงชำต ิ / ค่ำอำหำร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำธรรมเนียม
กระเป๋ำเดนิทำงทีน่ ้ำหนกัเกนิ 20 กก. / ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร เช่น ค่ำซกัรดี โทรศพัท ์ค่ำมนิิบำร ์ฯลฯ / 
ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% / ค่ำภำษเีชือ้เพลงิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
 
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 
 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทำงทีม่วีนัก ำหนดอำยใุชง้ำนเหลอืไมน้่อยกว่ำ 6 เดอืน นบัจำกวนัทีจ่ะออกเดนิทำง 
- ตอ้งมหีน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
 
***ลกูค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน 

บริษทัฯ ทวัรไ์ม่สามารถย่ืนเป็นวีซ่ากรุป๊ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ 
กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลกูค้าจะต้องเป็นผูร้บัผิดชอบเองทัง้หมด*** 

 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 25-30 วนั  / คนืค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด หรอืเกบ็ค่ำใชจ้่ำยบำงส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 11-24 วนั / เกบ็ค่ำใชจ้่ำย 5,000-10,000 บำท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 1-10 วนั  / เกบ็ค่ำบรกิำรทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหตุ 
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1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยัจนไมอ่ำจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดร้บับำดเจบ็ทีน่อกเหนือควำมรบัผดิชอบของหวัหน้ำ
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับำงประกำร เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ต่ำงๆ 
2. เนื่องจำกสภำวะน ้ำมนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ้ำมนัขึน้ในอนำคต 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่ำภำษนี ้ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ เพรำะทำงบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภำษนี ้ำมนัใหมท่ีอ่ำจจะ
เกดิขึน้ 
3. เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูก
ปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศไมว่่ำในกรณใีดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนกำร 
เดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่ำน 
5. กำรไมร่บัประทำนอำหำรบำงมือ้ไมเ่ทีย่วตำมรำยกำร ไมส่ำมำรถขอหกัค่ำบรกิำรคนืได ้ เพรำะกำรช ำระค่ำทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย  
6. เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ 
7. กำรท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีำรเขำ้ชมสนิคำ้ของทำงรฐับำล เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วดงักล่ำว  
คอืรำ้นหยก รำ้นบวัหมิะ รำ้นผำ้ไหม รำ้นขนม รำ้นจวิเวอรร์ี ่เป็นตน้ หำกท่ำนใดไมเ่ขำ้รำ้นดงักล่ำวจะตอ้งจำ่ยค่ำทวัรเ์พิม่ 
ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่ำวแลว้ 


