นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเกาะฮ่ องกง-ไหว้เจ้าแม่กวนอิ มรีพลัสเบย์
ขอพรหลวงพ่อแชกง วัดกังหัน และเทพเจ้าหวังต้าเซียน
วัดเจ้าแม่กวนอิ มฮองฮา
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ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม ถนนนาธาน และซิต้ ีเกท เอ้ าท์เลท
***พิเศษ...เป็ ดย่างต้นตารับฮ่ องกง***
วันแรก
02.00 น.
04.40 น.
09.00 น.

เที่ยง

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นัง่ รถรางพีคแทรม-เจ้าแม่กวนอิ มรีพลัสเบย์-ช้อปปิ้ ง-Symphony of Lights
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิ น
ฮ่องกงแอร์ไลน์เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทาง โดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่HX762(บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนาท่านนังรถโค้
่
ชปรับอากาศข้าม
ั่
สะพานชิงหม่าสู่ฝงเกาลู
น ฮ่องกงตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดย
ั ่ นตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็ น
อยูต่ ดิ กับมณฑลกว่างตง (กวางตุง้ ) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝงตะวั
เพียงหมูบ่ า้ นประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอาเภอซินอันเมืองเซินเจิน้ หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น
เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลาดับ ต่อมาภายหลังในปี
1898 อังกฤษได้ทาสัญญาเช่าซือ้ พืน้ ทีท่ างตอนใต้ของลาน้ าเซินเจิน้ ซึง่ ปจั จุบนั เรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’
รวมทัง้ เกาะรอบข้าง ซึง่ มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครัง้ อังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบ
เท่านาท่านสัมผัสประสบการณ์ทไ่ี ม่ควรพลาดในการมาเทีย่ วฮ่องกง
นัง่ รถรางพีคแทรมขึ้นสู่จดุ ชมวิ ว
เดอะพีครถรางจะเคลื่อนผ่านวิวทิวทัศน์ในมุมสวยงามและหาชมทีไ่ หนไม่ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นวิวของตึกสูง
ระฟ้าของเกาะฮ่องกง หรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่ายวิคตอเรียและเกาลูนพีคแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่
ทีส่ ุดของฮ่องกง เปิดให้บริการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1888 ถือว่าเป็นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็นรถรางทีใ่ ช้พลังงาน
ไอน้าในการขับเคลื่อนแต่ในปี ค.ศ.1926 ก็ได้ถูกเปลีย่ นมาเป็ นระบบเกียร์ไฟฟ้า และเปลีย่ นเป็ นการควบคุม
ด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซึง่ เป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ.1989 (มี
ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยสูง)เมือ่ คุณไต่ระดับขึน้ ไปยังเดอะพีคตามรางกระเช้าไฟฟ้าถึงอาคาร
ด้านบนแล้วนัน้ ท่านยังสามารถขึน้ ไปชมบนดาดฟ้าทีเ่ รียกว่า Peak Tower Sky Terrace (ไม่รวมค่าเข้าชม)
อาคารนี้ถอื เป็นสัญลักษณ์ของยอดเขาวิคตอเรียพีคมีลกั ษณะคล้ายทัง่ ด้านในนัน้ มีรา้ นค้าหลายร้าน อิสระ
ให้ท่านได้ช่นื ชมกับบรรยากาศ และถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึกตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานาท่านนังรถโค้
่
ชกลับ
ลงมาด้านล่าง นาท่านสู่หาดทรายรีพลัสเบย์REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสีย้ วแห่งนี้สวยทีสุดแห่ง
ั้
หนึ่ง และยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ไปหลายเรือ่ งมีรปู ปนของเจ้
าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทนิ โห่ว
ซึง่ ทาหน้าทีป่ กป้องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่ อดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอ
พรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิรมิ งคล ข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่ง
ครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึน้ 3 ปี และนาท่านเลือกซือ้ สมุนไพรจีน ซึง่ ถือเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ้งทีย่ ่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธานซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัวทุ
่ กมุมโลก ท่านจะ
ได้เลือกซือ้ สินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิม่ จุใจ
ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด
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ศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ุณต้องการ ศูนย์การค้าทีก่ ว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสือ้ ที่
จาหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติช่อื ดังจากทัวทุ
่ กมุมโลก อีกทัง้ ยังเป็นทีท่ ค่ี ุณสามารถจะ
อิม่ เอมกับอาหารชัน้ เลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง
หรือเลือกช้อปปิ้งที่โอ
เชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นาทีม่ ใี ห้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ
ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี
Toy’s Us พร้อมชมโชว์ยงิ แสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กนั ตามจังหวะเสียงเพลง
Symphony of Lightsความมหัศจรรย์เริม่ ต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่าคืน การแสดงมัลติมเี ดียสุดยอด
ตระการตาซึง่ เป็ นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพืน้ ทีอ่ าคารตึกระฟ้าสาคัญต่างๆ ทีต่ งั ้ อยูส่ องฟากฝงั ่
ของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึง่ เพียงกดสวิตช์กจ็ ะส่องแสงสว่าง
ตระการตาเป็ นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
***อิ สระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกและให้ เวลาในการช้อปปิ้ งได้อย่างเต็มที่ ***
พักที่ SILKA TSUEN WAN HOTEL / SAV HOTEL / MK HOTEL หรือเทียบเท่า 3* ห้องพักขนาดเล็ก
10-12 ตรม. ไม่มีเตียงเสริ ม
วันที่สอง เจ้าแม่กวนอิ มฮองฮา-วัดแชกงหมิ ว-หวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ งซิ ตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารแบบติ๋ มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิ มฮองฮาKun Im Temple เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งในย่านฮ
องฮา ทุกท่านจะได้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสตั ว์แห่งความเมตตาช่วยคุม้ ครองและปกปกั รักษา หรือคน
ไทยจะรูจ้ กั กันในนามเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ซึง่ เป็นทีเ่ ชื่อรูจ้ กั และนับถือกันมาก
นาท่านเดินทางสู่วดั แชกงหมิ ง หรือวัดกังหันนาโชค ตัง้ อยูท่ ต่ี าบลซ่าถิน่ ซึง่ ถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง
เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึน้ เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึน้ ชื่อลือชาในเรือ่ งความ
ั ้ าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธ์
ศักดิ ์สิทธิ ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรปู ปนเจ้
ประจาวัดตานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ
แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ ทัว่
ประเทศ และเหตุการณ์น้ไี ด้ก่อเกิดบุรษุ ชาตินกั รบทีช่ ่อื ว่าขุนพล แช้ ก๊ง ทีไ่ ด้ยกทัพไปปราบปรามความ
วุ่นวายทีเ่ กิดขึน้ แทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ช่อื ว่าเป็นนักรบทีไ่ ด้ช่อื ว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยก
ทัพไปปราบกบฏทีไ่ หนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ช่อื ว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกันดาบ
ไร้พ่ายของท่าน
คนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็นอย่างสูง
ธนาคารแบงค์ออฟไชน่ าของฮ่องกง ถึงกับจาลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสานักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ ี
ชื่อว่าตึกใบมีด ซึง่ เป็ นตึกทีถ่ อื เป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียวและวัดแช้ ก๊ง ยังเป็นทีม่ าของจี้
กังหันนาโชคทีม่ ชี ่อื เสียงของวงการการท่องเทีย่ วฮ่องกง ทีไ่ ม่ว่าทัวร์ไหนทีม่ าฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือก
ซือ้ สินค้ามงคลชิน้ นี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิน้
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
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02.00 น.
04.00 น.
00.35 น.
02.35 น.

นาท่านชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ทข่ี น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ มยอด พร้อมแวะ
ชมหยก ทีช่ าวฮ่องกงนิยมใส่เพราะถือว่าเป็ นทัง้ เครือ่ งประดับทีช่ ่วยนาโชค นาท่านสู่วดั หวังต้าเซียน (คน
จีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ ) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ทีไ่ ม่มวี นั เสื่อมคลายไปจากความ
ศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจานวนมากทีม่ าสักการะ หรือแม้กระทังควั
่ นธูป
คละคลุง้ ไปทัวบริ
่ เวณท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียนเดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง
ทีม่ จี ติ เมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สงู มาก และช่วยพ่อแม่ตงั ้ แต่เล็ก ทางานดูแลเลีย้ งแพะ
อยูม่ าวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่าเรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่ง
ก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนัน้ ไปศึกษาร่าเรียนวิชา ท่านขยันหมันเพี
่ ยรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสก
ก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมือ่ ท่านได้ร่าเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วชิ า
ความรูด้ า้ นสมุนไพร เพื่อบาเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนทีเ่ จ็บไข้ ตลอดจนผูท้ เ่ี ดือดร้อนไปทัว่
ทุกสารทิศ เมือ่ เกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วชิ าการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่
ชาวบ้านเพื่อต่อสูก้ บั โรคร้าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้มลี กู ศิษย์มากมายทีเ่ คารพท่านและร่าเรียนวิชาจาก
ท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซนิ
และได้ตงั ้ ศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ
หลังจากนัน้ ให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่City gate Outletเป็นตึกทีข่ ายแต่สนิ ค้าราคาลดพิเศษ 5080% ขึน้ ไป ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายีห่ อ้ เช่นNike, Adidas, Roots, Puma,
Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse,Polo, Samsonite, Crocs และชัน้ ใต้
ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ สมควรแก่เวลานาเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ HX767 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
ออกเดินทางโดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ HX769 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ไฟล์บิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
เสริ มเตียง

ราคาเด็ก
ไม่เสริ มเตียง

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

9,888

9,888

9,888

2,500

9,888

9,888

9,888

2,500

12,888

12,888

12,888

2,500

พักห้องละ 2-3 ท่าน

21-22 ก.ค.
4-5 ส.ค.
11-12 ส.ค.

HX762 0440-0900
HX767 0200-0400
HX762 0440-0900
HX767 0200-0400
HX762 0440-0900
HX767 0200-0400

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ ม
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12-13 ส.ค.
18-19 ส.ค.
25-26 ส.ค.
1-2 ก.ย.
8-9 ก.ย.
15-16 ก.ย.
22-23 ก.ย.
14-15 ต.ค.
20-21 ต.ค.
27-28 ต.ค.

HX7800335-0805
HX767 0200-0400
HX762 0440-0900
HX767 0200-0400
HX762 0440-0900
HX767 0200-0400
HX762 0440-0900
HX767 0200-0400
HX762 0440-0900
HX767 0200-0400
HX762 0440-0900
HX767 0200-0400
HX762 0440-0900
HX767 0200-0400
HX762 0440-0900
HX769 0035-0235
HX762 0440-0900
HX769 0035-0235
HX762 0440-0900
HX767 0200-0400

12,888

12,888

12,888

2,500

9,888

9,888

9,888

2,500

9,888

9,888

9,888

2,500

9,888

9,888

9,888

2,500

9,888

9,888

9,888

2,500

9,888

9,888

9,888

2,500

9,888

9,888

9,888

2,500

12,888

12,888

12,888

2,500

12,888

12,888

12,888

2,500

10,888

10,888

10,888

2,500

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ(ตั ๋วกรุป๊ ) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าที่พกั ตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่ า (กรณี พกั 3 ท่านไม่มี
เตียงเสริ ม) / ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีไ่ ด้
ระบุไว้ / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอด
การเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน*** / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย
และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนี ยม
กระเป๋าเดินทางทีน่ ้ าหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ /
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ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตัง้ แต่ทาการจองกรณีตอ้ งการใบกากับภาษี / ค่า
ภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
เอกสารที่ใช้ ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทางทีม่ วี นั กาหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ ามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
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6.
เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
7.
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว
คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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