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NT252
ทวัรฮ์อ่งกง เซนิเจนิ หมูบ่า้นวัฒนธรรม 3 วัน 2 คนื (HX)
ทัวรฮ์่องกง จนี , 3 วัน 2 คนื ,

Higgert Hotel

ฮอ่งกง - เซนิเจนิ - สวนฮอลแลนด ์- ตลาดตงเหมนิ - ชอ้ปปิงหลอหวู่
วดักวนอู - พพิธิภณัฑเ์ซนิเจนิ - ชมโชวท์หีมูบ่า้นวฒันธรรม

หาดรพีลสัเบย ์- อา่ววคิตอเรยี - วดัแชกงหมวิ - ชอ้ปปิงถนนนาธาน 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ฮอ่งกง - เซนิเจนิ - สวนฮอลแลนด ์- ตลาดตงเหมนิ

06.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน์
เจา้หนา้ทบีรษัิทฯใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

08.25 น.
ออกเดนิทางโดย สายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีHX768 (บรกิารอาหารวา่งและเครืองดมืบนเครือง)

12.20 น.
ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ย



***กรุณาใชก้ระเป๋าลอ้ลากเพอืความสะดวกในการขา้มดา่น***

นําทา่นนังรถโคช้ปรับอากาศขา้มสะพานชงิหม่าสูฝั่ง เกาลนู
ฮ่องกงตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีโดยอยู่ตดิกับมณฑลกวา่งตง (กวางตุง้)
โดยมาเก๊าอยู่ทางฝังตะวันตกหา่งไปราว 61 กโิลเมตร ฮ่องกงเดมิเป็นเพยีงหมู่บา้นประมงเล็ก  ๆแหง่หนงึ ในเขตอําเภอซนิอัน เมอืงเซนิเจนิ
หลังจากจนีพา่ยแพใ้นสงครามฝิน เกาะฮ่องกง และเกาลนูจงึถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลําดับ ตอ่มาภายหลังในปี 1898
อังกฤษไดทํ้าสญัญาเชา่ซอืพนืททีางตอนใตข้องลําน ้าํเซนิเจนิ ซงึปัจจบัุนเรียกวา่ ‘เขตดนิแดนใหม่’ รวมทังเกาะรอบขา้ง
ซงึมอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่กวา่เมอืครังอังกฤษเขา้ยดึครองในสมัยสงครามฝินเกอืบสบิเทา่

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจนิ โดยรถไฟฟ้า หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้

จากนันนําทา่นเดนิทางเทยีวชม สวนดอกไมฮ้อลแลนด ์THE FLOWER TOWN IN HOLLAND
ซงึเป็นสถานททีอ่งเทยีวแหง่ใหม่ของเซนิเจนิทกํีาลังเป็นทยีมในขณะนี
โดยไดอ้อกแบบและกอ่สรา้งเป็นกลุม่อาคารดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเนเธอรแ์ลนดข์นานแท ้ทังยังมรีา้นคา้ตา่ง  ๆสวนดอกไมส้วยงาม
อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ทยีชมบรรยากาศ และถ่ายรูปแบบทรีะลกึ เสมอืนทกุทา่นไดอ้ยู่ทปีระเทศฮอลแลนด์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดตงเหมนิ (Dongmen) ทเีป็นเหมอืนถนนคนเดนิแหลง่รวมสนิคา้ราคาถูกมากมายม ีสนิคา้ใหเ้ลอืกซอืเลอืกชอ้ปทังเสอืผา้
รองเทา้ กระเป๋า รวมไปถงึของแบรนด ์ของแท ้
และของดรีาคาถูกนับวา่เป็นแหลง่ชอ้ปปิงทหีา้มพลาดและถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปปิงอกีแหง่ทดีทีสีดุของเมอืงเซนิเจนิเลยก็วา่ได ้

ทพีกั
HIGGERT BUSINESS HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เซนิเจนิ - ชอ้ปปิงหลอหวู ่- วดักวนอ ู- พพิธิภณัฑเ์ซนิเจนิ - ชมโชวท์หีมูบ่า้นวฒันธรรม

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําทา่นเทยีวชม เมอืงเซนิเจนิ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มเีนือท ี2,020
ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจนิไดรั้บการวางระบบผังเมอืงอย่างดมีสีภาพภมูทัิศน ์และสภาพแวดลอ้มทเีป็นระเบยีบสวยงาม 

นําทา่นแวะ รา้นหมอนยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์พอืสขุภาพชนดิตา่ง  ๆและแวะชมหยก สนิคา้โอท๊อปของจนี

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางชอ้ปปิงท ีหลอหวู ่(Lowu) สนิคา้ราคาถูกแหลง่ใหญ่ของเซนิเจนิ
ซงึคนไทยรูจั้กในนามมาบญุครองเมอืงไทยมสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสอืผา้
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากสําหรับคนททีา่นรัก และตัวทา่นเอง

นําทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอ ู(Kuan Au Temple)  ไหวเ้ทพจา้กวนอู สญัลักษณ์ของความซอืสตัย ์ความกตัญ รููค้ณุ ความจงรักภักดี
ความกลา้หาญ โชคลาภ บารม ีทา่นเปรียบเสมอืนตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดยีวองอาจไม่ครันครา้มตอ่ศัตรู ทา่นเป็นคนจติใจมันคงดังขนุเขา
มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไม่เคยประมาทการบชูาขอพรทา่นก็หมายถงึขอใหท้า่นชว่ยอุดชอ่งวา่งไม่ใหเ้พลยีงพล ้าํแกฝ่่ายตรงขา้ม
และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทซีอืสตัยห์รือบรวิารทไีวใ้จไดนั้นเองดังนันประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา
และกราบไหวท้า่นเพอืความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเอง และครอบครัวในทกุ  ๆดา้น

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม พพิธิภณัฑเ์ซนิเจนิ Shenzhen Museum ตังอยู่ใจกลางเมอืง ภายในมกีารจัดแสดงนทิรรศการเกยีวกับเมอืงเซนิเจนิ
มทัีงโบราณวัตถุ ประวัตศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศลิปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาตังแตปี่ 1988 

นําชมสนิคา้ยาประจําบา้นของชาวจนี “ยาบวัหมิะ” สรรพคณุหลากหลายแกน้ ้าํรอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟตุ ฯลฯ



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! อาหารซฟีู้ ด+ไวนแ์ดง

และนําทกุทา่นชมการแสดงโชวศ์ลิปวัฒนธรรมจนีสดุอลังการท ีหมูบ่า้นวฒันธรรม Dancing with Dragon & Phoenix
ซงึมนัีกแสดงกวา่รอ้ยชวีติทมีคีวามสามารถ รูปร่างหนา้ดสีวยงาม และไดรั้บการฝึกฝนฝีมอืการแสดงมาอย่างด ีประกอบดว้ยระบบแสง ส ีเสยีง
ตระการตา ทจีะทําใหท้กุทา่นชมไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ และประทับใจ

ทพีกั
HIGGERT BUSINESS HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เซนิเจนิ - ฮอ่งกง - Repulse Bay - อา่ววคิตอเรยี - วดัแชกงหมวิ - ชอ้ปปิงถนนนาธาน - ฮอ่งกง - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเดนิทางกลับ ฮอ่งกง โดยรถไฟฟ้า ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นเทยีวเกาะฮ่องกงขนึสู ่VICTORIA หนงึในแหลง่ทอ่งเทยีวยอดนยิม เป็นจดุชมววิทคีณุจะตอ้งทงึกับความสวยงาม
อ่าววคิตอเรียทมีชีอืเสยีงระดับโลก และตกึระฟ้าทพีุง่ทะยานขนึสงูตัดกับแนวเขาเขยีวขจอัีนแสนสวยงาม เชญิถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

นําทา่นชม โรงงานจวิเวอรร์ ีทขีนึชอืของฮ่องกงพบกับงานดไีชนท์ไีดรั้บรางวัลอันดับเยียม 

นําทา่นสู ่หาดทรายรพีลสัเบย ์(REPULSE BAY)  หาดทรายรูปจันทรเ์สยีวแหง่นีสวยทสีดุแหง่หนงึ
และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรไ์ปหลายเรืองมรีูปปันของเจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทนิโหว่ซงึทําหนา้ทปีกป้องคุม้ครองชาวประมง
โดดเดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยททีอดยาวลงสูช่ายหาด นมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพอืเป็นสริมิงคล
ขา้มสะพานตอ่อายุซงึเชอืกันวา่ขา้มหนงึครังจะมอีายุเพมิขนึ 3 ปี

นําทา่นชม สมุนไพรจนี ซงึถอืเป็นสนิคา้เพอืสขุภาพสามารถเลอืกซอืเป็นของฝากแดค่นทางบา้น

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! หา่นยา่ง

บา่ย
นําทา่นสู ่วดัแชกงหมวิ หรือ วดักงัหนันําโชค วัดนีตังอยู่ทตํีาบลซา่ถนิ ซงึถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้งขนึเมอื
400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขนึชอืลอืชาในเรืองความศักดสิทิธใินดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปันเจา้พอ่แช ้ก๊ง
และดาบไรพ้า่ยเป็นสงิศักดสิทิธป์ระจําวัด ตํานานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขนึทัวประเทศ
และเหตกุารณ์นีไดก้อ่เกดิบรุุษชาตนัิกรบทชีอืวา่ขนุพล แช ้ก๊ง ทไีดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทเีกดิขนึแทบทกุสารทศิ
และทา่นเองก็ไดช้อืวา่เป็นนักรบทไีดช้อืวา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่วา่จะยกทัพไปปราบกบฏทไีหนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ
และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้อืวา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กัน
ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรว์งจุย้ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงูธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกับจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสํานักงานใหญ่ของธนาคารทมีชีอืวา่ตกึใบมดี
ซงึเป็นตกึทถีอืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทมีาของจกีังหันนําโชคทมีชีอืเสยีงของวงการการทอ่งเทยีวฮ่องกง
ทไีม่วา่ทัวรไ์หนทมีาฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซอืสนิคา้มงคลชนินี เพอืเสรมิสรา้งบารมแีละศริมิงคลใหก้ับชวีติดว้ยกันทังสนิ

นําทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปปิงท ียา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซงึเป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัวทกุมุมโลก
ทา่นจะไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ประเภทตา่งๆอย่างเต็มอมิจใุจ
ไม่วา่คณุจะมรีสนยิมแบบไหนหรืองบประมาณเทา่ใดศนูยก์ารคา้ชนัเลศิของฮ่องกงมทีกุสงิทคีณุตอ้งการ
ศนูยก์ารคา้ทกีวา้งขวางเหลา่นีเป็นแหลง่รวมหอ้งเสอืทจํีาหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิอืดังจากทัวทกุมุมโลก
อกีทังยังเป็นททีคีณุสามารถจะอมิเอมกับอาหารชนัเลศิบรรยากาศหรูเลอืกอร่อยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลอืกชอ้ปปิงที
โอเชยีนเทอรม์นิลั แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชนันําทมีใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI,
GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูท ีToy’s Us

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ

20.40 น.
ออกเดนิทางโดย สายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีHX779 (บรกิารอาหารวา่งและเครืองดมืบนเครือง)



22.50 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์อ่งกง จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี23 สงิหาคม 2562 เวลา 09:45 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์อ่งกง จนี

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ และภาษีน ้าํมนั กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-กรงุเทพฯ (ตวักรุป๊)

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 30 กก. (สายการบนิกาํหนดใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครอืงไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน)

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตา่งๆ ตามรายการทไีดร้ะบุไว ้

• คา่วซีา่เขา้เมอืงจนีเป็นวซีา่กรุป๊ (กรณทีมีวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายได)้

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขนึอยูก่บัเงอืนไขของกรรมธรรม)์

• มคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง

อัตรานไีมร่วม

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 2,000 บาท/ทา่น*** (จา่ยทสีนามบนิ)

• ทปิหวัหนา้ทัวรข์นึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้

• คา่วซีา่ 1,650 บาท เป็นวซีา่เขา้เมอืงจนีแบบกรุป๊ เฉพาะพาสไทยเทา่นนั (จา่ยพรอ้มคา่ทวัร)์

• พาสตา่งชาตกิรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทวัร ์(กรณวีซีา่กรุป๊ยกเลกิ หรอืตม.แจง้ปิดดา่นวซีา่กรุป๊ ดว้ยเหตผุลใดๆ
ก็ตามจะตอ้งจา่ยเพมิคา่วซีา่เดยีวทจีะตอ้งยนืจากเมอืงไทยเพมิอกีทา่นละ 1,650 บาท ใชเ้วลายนื 4 วนัทําการ)

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทนี ้าํหนักเกนิ 30 กก.

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท  ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และกรณุาแจง้ลว่งหนา้ตงัแตท่ําการจองกรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษี

• คา่ภาษีเชอืเพลงิททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิอกี

เงอืนไขการจอง

• จา่ยเงนิเต็มจาํนวน เนอืงจากเป็นทัวรร์าคาโปรโมชัน พรอ้มสง่สาํเนาพาสปอรต์

***เงอืนไขพเิศษสําหรับการจองทัวร*์**
• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทัวร์

• กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ, ซอืตวัรถไฟ, ซอืตวัรถโดยสาร และจองหอ้งพกั
เพอืประโยชนข์องลกูคา้

เอกสารทใีชใ้นการเดนิทาง

• หนังสอืเดนิทางทมีวีันกาํหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทจีะออกเดนิทาง



• ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้

• ทอียูปั่จจุบัน ปัจจุบัน (นามสกลุเดยีวกนั ใชท้อียูเ่ดยีวกนัได)้

• เบอรโ์ทรศพัท์

***ลูกคา้ทา่นในมวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่พาสปอรต์ จะตอ้งจา่ยคา่วซีา่กรุป๊ปกต ิเนอืงจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชนั กรณุาแจง้ทางบรษิทัฯ
ตอนทําการจองทวัรถ์า้มวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่พาสปอรต์ ทางตม. จะถอืวา่ทา่นใชว้ซีา่ในเลม่ผา่นดา่นในการเขา้เมอืงจนี
เนอืงจากเป็นขอ้กาํหนดของทางตม. บรษิทัฯ ทวัรไ์มส่ามารถยนืเป็นวซีา่กรุป๊ใหไ้ด ้ถา้ทา่นใดไมแ่จง้วา่มวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่พาสปอรต์
กรณทีมีคีา่ใชจ้า่ยเกดิขนึทางลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเองทงัหมด ***

เงอืนไขการยกเลกิ 
• ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ หรอืคนืเงนิทุกกรณ ีเนอืงจากเป็นราคาทัวรโ์ปรโมชัน

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• เนอืงจากสภาวะน ้าํมนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึในอนาคต ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษีน ้าํมนัใหมท่อีาจจะเกดิขนึ

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน

• การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ

• การท่องเทยีวประเทศจนีนันจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพอืเป็นการสง่เสรมิการท่องเทยีวดงักลา่ว คอืรา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม
รา้นจวิเวอรร์ ีเป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจ่ายคา่ทัวรเ์พมิ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้
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