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ขอพรเจา้แมก่วนอมิ 

และเทพเจา้แหง่โชคลาภ 

ไหวอ้งคห์ลวงพอ่แชกงหมวิ 

ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ 

และหลอหวูเ่ซนิเจ ิน้ 

ชมโชวน์ า้พ ุ3 มติ ิ

พกัเซนิเจิน้ 2 คนื 

 

 

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

คาเธย ์แปซิฟิค เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก (กรณุาใช้กระเป๋าล้อลากท่าน
ละ 1 ใบเพ่ือความสะดวกในการข้ามด่าน) 

14.55 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิค เท่ียวบิน CX654 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
18.45 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
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น ำท่ำนนัง่รถโคช้ปรบัอำกำศขำ้มสะพำนชงิหมำ่สู่ฝ ัง่เกำลนู ฮ่องกงตัง้อยูท่ำงทศิตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนีโดยอยูต่ดิกบัมณฑลกว่ำงตง (กวำงตุง้) โดยมำเก๊ำอยูท่ำงฝ ัง่ตะวนัตกห่ำง
ไปรำว 61 กโิลเมตร ฮ่องกงเดมิเป็นเพยีงหมู่บำ้นประมงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอ ำเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิน้ 
หลงัจำกจนีพ่ำยแพใ้นสงครำมฝ่ิน เกำะฮ่องกง และเกำลนูจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 
1860 ตำมล ำดบั ต่อมำภำยหลงัในปี 1898 องักฤษไดท้ ำสญัญำเช่ำซือ้พืน้ทีท่ำงตอนใตข้องล ำน ้ำเซนิเจิน้ 
ซึง่ปจัจุบนัเรยีกว่ำ ‘เขตดนิแดนใหม่’ รวมทัง้เกำะรอบขำ้ง ซึง่มอีำณำบรเิวณกวำ้งใหญ่กว่ำเมือ่ครัง้องักฤษ
เขำ้ยดึครองในสมยัสงครำมฝ่ินเกอืบสบิเท่ำ และน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองเซินเจ้ินโดยรถไฟฟ้า หลงัผ่ำนพธิี
กำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  
พกัท่ี FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

น ำท่ำนเทีย่วชมเมอืงเซินเจ้ิน เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่ำ้นชำวประมงธรรมดำอยู่
ในมณฑลกวำงตุง้ มเีนื้อที ่ 2,020 ตำรำงกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิน้ไดร้บักำรวำงระบบผงัเมอืงอย่ำงดมีี
สภำพภมูทิศัน์ และสภำพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงำม น ำท่ำนแวะชมหยก สนิคำ้โอท๊อปของจนี และชิม
ชาจีน เช่น อู่หลง ผเูออ ชำรสชำตดิขีึน้ชื่อของจนี สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงช้อปป้ิงท่ีหลอหวู่ Lowu 
สนิคำ้รำคำถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจ้กัในนำมมำบุญครองเมอืงไทยมสีนิคำ้มำกมำยหลำย
หมวดหมู ่ เช่น กระเป๋ำ รองเทำ้ นำฬกิำ เสือ้ผำ้ ใหท่้ำนไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝำกส ำหรบัคนทีท่่ำนรกั และตวั
ท่ำนเอง น าท่านเดนิทางสู่วดักวนอ ูKuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอ ูสญัลกัษณ์ของความซ่ือสตัย ์
ความกตญัญรูู้คณุ ความจงรกัภกัดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของ
ความเขม้แขง็เดด็เดีย่วองอาจไมค่รัน่ครา้มต่อศตัร ูท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มสีตปิญัญาเลอเลศิมาก 
และไมเ่คยประมาท การบชูาขอพรท่านกห็มายถงึขอใหท้่านช่วยอุดช่องว่างไมใ่หเ้พลีย่งพล ้าแก่ฝา่ยตรงขา้ม 
และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เอง ดงันัน้ประชาชนคนจนีจงึ
นิยมบชูา และกราบไหวท้่านเพื่อความเป็นสริมิงคลต่อตนเอง และครอบครวัในทุกๆ ดา้น 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น ำท่ำนเทีย่วชมพิพิธภณัฑเ์ซินเจ้ิน Shenzhen Museum ตัง้อยูใ่จกลำงเมอืง ภำยในมกีำรจดัแสดง
นิทรรศกำรเกีย่วกบัเมอืงเซนิเจิน้ มทีัง้โบรำณวตัถุ ประวตัศิำสตร ์ วทิยำศำสตร ์ เทคโนโลย ี วฒันธรรมและ
ศลิปะ เปิดใหเ้ขำ้ชมมำตัง้แต่ปี 1988 และชมสนิคำ้ยำประจ ำบำ้นของชำวจนี “ยาบวัหิมะ” สรรพคุณ
หลำกหลำยแก้น ้ำรอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ น าท่านแวะชมผลติภณัฑท์ีท่ าจากผ้า
ไหมจีนทีม่ชีื่อเสยีงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมทีห่่มอุ่นในหน้าหนาวและเยน็สบายในหน้ารอ้น ชมวธิกีำรน ำเสน้
ไหมออกมำผลติเป็นสนิค้ ำ ทัง้ใช้ เครือ่งจกัรและแรงงำนคน ชมกำรดงึใยไหมรงัแฝด (แปลกแต่ จรงิ) 
เพื่อมำท ำใส้ นวมผ้ ำห่ มไหมซึง่เหมำะกบักำรซือ้เป็นทัง้ของฝำกและใช้ เอง  

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ...อาหารซีฟู้ ด+ไวน์แดง 
น าท่านสู่ยา่นธุรกจิหลกัของเซนิเจิน้เบย ์ พืน้ทีป่ระมาณ 125 ลา้นตารางเมตร เป็นโครงการทีแ่สดงถงึ
วฒันธรรมดา้นท่องเทีย่ว, บนัเทงิ, ชอ้ปป้ิง, รา้นอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมาย พร้อมกบัชมโชว์
น ้าพ ุ3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียงท่ีงดงามตระการตา (Water Show OCT) 
พกัท่ี FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม ซิต้ีทวัร-์Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วดัแชกงหมิว-ช้อปป้ิงถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั  

น ำท่ำนเดนิทำงกลบัฮ่องกงโดยรถไฟฟ้า ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น ำท่ำนเทีย่วเกำะ
ฮ่องกงขึน้สู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม เป็นจดุชมววิทีคุ่ณจะตอ้งทึง่กบัควำมสวยงำม อ่ำว
วคิตอเรยีทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก และตกึระฟ้ำทีพุ่่งทะยำนขึน้สงูตดักบัแนวเขำเขยีวขจอีนัแสนสวยงำม เชญิ
ถ่ำยรปูตำมอธัยำศยั น ำท่ำนชมโรงงำนจิวเวอรร่ี์ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังำนดไีชน์ทีไ่ดร้บัรำงวลัอนัดบั
เยีย่มยอด น ำท่ำนสู่หาดทรายรีพลสัเบย ์ REPULSE BAY หำดทรำยรปูจนัทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทีสุ่ดแห่ง
หนึ่ง และยงัใชเ้ป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตรไ์ปหลำยเรือ่งมรีปูป ัน้ของเจำ้แมก่วนอมิ และเจำ้แมท่นิโห่ว
ซึง่ท ำหน้ำทีป่กป้องคุม้ครองชำวประมง โดดเด่นอยู่ท่ำมกลำงสวนสวยทีท่อดยำวลงสู่ชำยหำด นมสักำรขอ
พรจำกเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขำ้มสะพำนต่ออำยซุึง่เชื่อกนัว่ำขำ้ม
หนึ่งครัง้จะมอีำยเุพิม่ขึน้ 3 ปี น ำท่ำนชมสมนุไพรจีน ซึง่ถอืเป็นสนิคำ้เพื่อสุขภำพสำมำรถเลอืกซือ้เป็นของ
ฝำกแด่คนทำงบำ้น 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสู่วดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนัน าโชค วดันี้ตัง้อยูท่ีต่ าบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็น
วดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชาในเรือ่งความ
ศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูป ัน้เจา้พ่อแช ้ ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์
ประจ าวดั ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึน้ทัว่
ประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก่้อเกดิบุรษุชาตนิกัรบทีช่ื่อว่าขนุพล แช ้ ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความ
วุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองกไ็ดช้ื่อว่าเป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยก
ทพัไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านกไ็ดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบ
ไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรว์งจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสูงธนาคาร
แบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคาร ทีม่ชีื่อว่าตกึ
ใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหนัน าโชค
ทีม่ชีื่อเสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่มว่่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืกซือ้สนิคา้
มงคลชิน้นี้ เพื่อเสรมิสรา้งบารมแีละศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้  
น าท่านเดนิทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงทีย่่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่
ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอื
งบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็น
แหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็น
ทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง 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 

21.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX617 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
23.35 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 
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อตัราค่าบริการ***18-20, 19-21, 24-26, 31 ส.ค.-2 ก.ย. 60 
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     6,999.- บาท 
        ราคาเดก็มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   6,999.- บาท 
        ราคาเดก็ไม่มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 6,999.-  บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม         2,500.- บาท   
 
อตัราน้ีรวม 
ค่ำตัว๋เครือ่งบนิ และภำษนี ้ำมนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ / ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง / 
ค่ำอำหำร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำทีพ่กัตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเดนิทำง 30 กก. / ค่ำวี
ซ่ำเขำ้เมอืงจนีเป็นวซี่ำกรุ๊ป (กรณทีีม่วีซี่ำจนีอยูแ่ลว้ไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยได)้ / ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำง 
1,000,000 บำท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดกำรเดนิทำงจ่ำยทปิ 90 หยวน/ท่ำน*** ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และ
ค่ำธรรมเนียมส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ต่ำงชำต ิ / ค่ำอำหำร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำธรรมเนียมกระเป๋ำ
เดนิทำงทีน่ ้ำหนกัเกนิ 30 กก. / ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร เช่น ค่ำซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ำมนิิบำร ์ ฯลฯ / 
ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% และกรณุำแจง้ล่วงหน้ำตัง้แต่ท ำกำรจองกรณตีอ้งกำรใบก ำกบัภำษี / ค่ำ
ภำษเีชือ้เพลงิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี / ค่ำวซี่ำจนีแบบเดีย่วกรณดี่ำนตม. แจง้ปิด 
 

เง่ือนไขการจอง ช าระเงินเตม็จ านวน พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ 
 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
***ลกูค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน 

บริษทัฯ ทวัรไ์ม่สามารถย่ืนเป็นวีซ่ากรุป๊ให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ 
กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลกูค้าจะต้องเป็นผูร้บัผิดชอบเองทัง้หมด*** 

 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทำงทีม่วีนัก ำหนดอำยใุชง้ำนเหลอืไมน้่อยกว่ำ 6 เดอืน นบัจำกวนัทีจ่ะออกเดนิทำง 
- ตอ้งมหีน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
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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 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยัจนไมอ่ำจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดร้บับำดเจบ็ทีน่อกเหนือควำมรบัผดิชอบของหวัหน้ำ
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับำงประกำร เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 
2.  เนื่องจำกสภำวะน ้ำมนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ้ำมนัขึน้ในอนำคต 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่ำภำษนี ้ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ เพรำะทำงบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภำษนี ้ำมนัใหมท่ีอ่ำจจะ
เกดิขึน้ 
3. เนื่องจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ 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 หำกท่ำนใดไมเ่ขำ้รำ้นดงักล่ำวจะตอ้งจำ่ยค่ำทวัร์
เพิม่ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่ำวแลว้ 
 

 


