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กรุ งเทพฯ–ฮ่ องกง-เซินเจิน้
พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ Q สายการบิน ROYAL
JORDANIAN เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเทีย่ วบินที่ RJ 182 (บริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นําท่านเดินทางสู่ เซินเจิน้ โดยรถโค้ช
(ประมาณ 45 นาที) และนําท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ SHAN SHUI HOTEL / ROYAL CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*-4*
เซินเจิน้ -ช้ อปปิ้ งหลอหวู่-จูไห่ -หยวนหมิงหยวน+โชว์
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม หลังจากนั้นนําท่านเที่ยวชมเมือง เซินเจิน้ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิม
เป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ นเจิ้นได้รับ
การวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทศั น์ และสภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม และแวะชมพิพิธภัณฑ์
หยก สิ นค้าโอท๊อปของจีน นําท่านเดินทางสู่ ที่ช้อปปิ้ งที่ Lowu สิ นค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ นเจิ้น ซึ่งคนไทย
รู ้จกั ในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋ า รองเท้า นาฬิกา เสื้ อผ้า ให้ท่านได้
เลือกซื้อเป็ นของฝากสําหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้ าไหมจีนที่มีชื่อเสี ยงโดยเฉพาะผ้าห่ม
ไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน เข้าชมสวนหยวนหมิงหยวนซึ่ งเป็ นสวนจําลองจากสวน
หยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสี ยหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวัง
หยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ใน
เมืองจูไห่ ทําให้สวนแห่ งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพ้นื ที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000
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ตารางเมตร ซึ่ งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุ งปั กกิ่ง สิ่ งที่ทาํ ให้สวน หยวนหมิงหยวนแห่ งใหม่ มีความแตกต่าง
กับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็ นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิง
หยวนใหม่ จึงถื อได้ว่าเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวซึ่ งจําลองมาจากสถานที่ ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุ รกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ได้เปิ ดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.
1997 เป็ นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้นที่ราบ สิ่ งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริ งในอดีต
ทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหิ นคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตําหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้า
เลี้ยว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ...เป๋ าฮือ้ +ไวน์ แดง
จากนั้นชมโชว์ ตระการตาด้ วยแสง สี เสี ยง ซึ่งใช้ ผ้ ูแสดงกว่ า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้ วยการแสดงชุดต่ างๆ อาทิ
เฉียนหลงฮ่ องเต้ ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่ นต่ างๆ อีกมากมาย
พักที่ XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
จูไห่ -ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊ า-เซนต์ ปอล-เซนาโด้ สแควร์ -เวเนเชี่ยน-จูไห่ -ช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดนิ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นัง่ รถผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรี ยบชายหาดที่
สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่ งรัฐบาลเมืองจูไห่ ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อน
ใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชายหาดแห่งนี้ได้มีการนําเก้าอี้ หรื อม้านัง่ ซึ่ งทํามา
สําหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรู ปกับสาวงาม “หวีห
นี่” จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซี ยงหู เป็ นรู ปแกะสลักสู ง 8.7
เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล และชมสิ นค้ายาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าํ ร้อน
ลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสี ดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
นําท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่ สู่ มาเก๊ า ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ น
เพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิม จนมาถึงช่วง
ต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้ เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้าง
อาณานิ คมอยู่ในแถบนี้ ที่ สําคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาํ พาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านสถาปั ตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทําให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่ มีการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรี ยกได้ว่าเป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" นําท่านเลือกซื้ อสิ นค้า
พื้นเมืองที่ข้ ึนชื่อของมาเก๊า เช่น คุก้ กี้อลั มอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋ าเมียจ๋ า หมูแผ่นสู ตรพิเศษ นํ้ามันปลา
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ผ่านชม เจ้ าแม่ กวนอิมริ มทะเล หรื อเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสู ง 18 เมตร
หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรื องรองเหลือง
อร่ ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ีเป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ ง คือปั้นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระ
พักตร์ เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์
ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน และนําท่านชม วิหารเซนต์ ปอล โบสถ์แห่ งนี้ เคยเป็ นส่ วน
หนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่ งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตก
แห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถกู ทําลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601
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ตามลําดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทําลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐาน
โบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและ
มีอยู่ที่นี่เพียงแห่ งเดี ยวเท่านั้นในโลก แวะชมย่าน เซนาโด้ สแควร์ ถือได้ว่าเป็ นทําเลทองทางธุ รกิจของมาเก๊า
เพราะรวบรวมสิ นค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้ อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงาน
ผูผ้ ลิตสิ นค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยูด่ ว้ ยเรี ยกว่าช้อปปิ้ งที่นี่แห่งเดียวก็คุม้ เกินพอ
นําท่านเยีย่ มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิ โนหรู ระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของ
ลาสเวกัสแห่ งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่ งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ป
ปิ้ งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร
กว่า 30 แห่ ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่ เรื อกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิ ชภายใน
โรงแรม (ไม่ รวมอยู่ในรายการ) หรื อจะเสี่ ยงโชคคาสิ โน ซึ่ งมีอยู่ท้ งั หมด 4 โซนใหญ่ สมควรแก่เวลา เดินทาง
กลับสู่ เมืองจูไห่ นําท่านสู่ ตลาดกงเป่ ย หรื อตลาดใต้ ดิน แหล่งช้อปปิ้ งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่ มีสินค้ามากมาย
ให้ท่านเลือกซื้อ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้าตามแฟชัน่ ตามฤดูกาล
ในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหาร และขนม
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ...เป็ ดย่ าง 2 ตัว/โต๊ ะ
พักที่ XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
จูไห่ -ฮ่ องกง-ซิตที้ วั ร์ –ไหว้ เจ้ าแม่ กวนอิม–Repulse bay-Victoria -ช้ อปปิ้ ง–กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์ รี่ (1 ชั่วโมง) นําท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่
VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็ นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรี ยที่มี
ชื่ อเสี ยงระดับโลก และตึ กระฟ้ าที่ พุ่งทะยานขึ้ นสู งตัดกับแนวเขาเขี ยวขจี อนั แสนสวยงาม เชิ ญถ่ า ยรู ปตาม
อัธยาศัย นําท่านเยีย่ มชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยีย่ มยอด นํา
ท่านสู่ หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรู ปจันทร์ เสี้ ยวแห่ งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็ นฉากในการ
ถ่ ายทําภาพยนตร์ ไปหลายเรื่ องมี รูปปั้ นของเจ้าแม่ กวนอิ ม และเจ้า แม่ ทินโห่ ว ซึ่ งทําหน้าที่ ปกป้ องคุ ม้ ครอง
ชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ ชายหาด นมัสการขอพรจาก เจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้ า
แห่ งโชคลาภเพือ่ เป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึงเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่ งเป็ นแหล่งรวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนมจาก
ทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้ อสิ นค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิ ยมแบบไหน หรื อ
งบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่ งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็ นแหล่ง
รวมห้องเสื้ อที่จาํ หน่ายสิ นค้าแบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็ นที่ที่คุณ
สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรู เลือกอร่ อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อเลือกช้อปปิ้ งที่
โอเชี่ยนเทอร์มินลั แหล่งรวมสิ นค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชมและช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT,
EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us สมควร
แก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน

21.35 น. ออกเดินทางโดย เทีย่ วบินที่ RJ183 (บริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
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23.25 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ***18-21 ม.ค. / 15-18, 20-23, 22-25 ก.พ. / 27 ก.พ.-2 มี.ค. / 1-4, 8-11, 15-18 มี.ค.
29 มี.ค.-01 เม.ย. 2557
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
16,999.บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
16,499.บาท
ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
15,999.บาท
พักเดีย่ วเพิม่
3,500.บาท
อัตราค่าบริการ ***25-28 ม.ค. // 1-4, 8-11 ก.พ. 2557***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดีย่ วเพิม่

17,999.17,499.16,999.4,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าบริการ ***22-25 มี.ค. 2557
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดีย่ วเพิม่

18,999.18,499.17,999.4,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

***เงือ่ นไขพิเศษสํ าหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบิน และไกด์ทอ้ งถิ่น
พูดไทยได้คอยบริ การ)
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
4. กรุ ณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่ อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพือ่ ประโยชน์ ของลูกค้า

อัตรานี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน้ าํ มัน กรุ งเทพฯ–ฮ่องกง–กรุ งเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พกั 3 คืน / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
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ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่ากรุ๊ ป (กรณี ที่มีวีซ่าจีนอยูแ่ ล้วไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) / ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์
บริ การตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 10 หยวน/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 หยวน/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วัน ***รวมตลอด
การเดินทางจ่ายทิป 120 หยวน/ท่าน*** ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ /
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าํ หนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนทีเ่ หลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 10 วัน

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- หนังสื อเดินทางที่มีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ ง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน / เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย
5. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้าน
หยก ร้านบัวหิ มะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ รี่ เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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