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กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-เซิ นเจิ้ น
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ Q สายการบิ น
ROYAL JORDANIAN เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก (สายการบิ นกาหนดให้
โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้น้าหนัก 30 กิ โลกรัม ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ )
15.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิ นที่ RJ 182 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
19.00 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นําท่านเดินทางสู่ เซิ นเจิ้ น โดยรถ
โค้ช (ประมาณ 45 นาที) และนําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั
พักที่ HUNG CHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สอง เซิ นเจิ้ น-ช้อปปิ้ งหลอหวู่-จูไห่-วัดไป่ เหลียน-ช้อปปิ้ งตลาดใต้ดิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนัน้ นําท่านเทีย่ วชมเมือง เซิ นเจิ้ น เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน
เดิมเป็นเพียงหมูบ่ า้ นชาวประมงธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิน
เจิน้ ได้รบั การวางระบบผังเมืองอย่างดีมสี ภาพภูมทิ ศั น์ และสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นระเบียบสวยงาม และแวะชม
พิ พิธภัณฑ์หยก สินค้าโอท๊อปของจีน นําท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้ งที่ Lowu สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิน
เจิน้ ซึง่ คนไทยรูจ้ กั ในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสนิ ค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า
นาฬิกา เสือ้ ผ้า ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็นของฝากสําหรับคนทีท่ ่านรัก และตัวท่านเอง
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช แวะชมผลิตภัณฑ์ทท่ี ําจากผ้าไหมจีนทีม่ ชี ่อื เสียงโดยเฉพาะ
ผ้าห่มไหมทีห่ ่มอุ่นในหน้าหนาว จากนัน้ นําท่านชมวัดไป่ เหลียน (วัดดอกบัวขาว) เป็นวัดซึง่ มีววิ ทิวทัศน์
สวยงามมาก ภายในบริเวณวัดจะมีบนั ไดเดินขึน้ ไปกราบนมัสการสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีช่ าวจูไห่ให้ความนับถือ ได้แก่
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม ตามบันไดทีข่ น้ึ ไปทัง้ สองข้างทางจะมีตน้ สนปลูกไว้
ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศร่มรืน่ มาก เมือ่ ท่านได้กราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ภายในวัดครบหมดแล้ว บริเวณ
ด้านนอกก็จะมีระฆังไว้ให้คนทีไ่ ปขอพรตี เพื่อให้พรทีข่ อสมดังที
่ ป่ ารถนา ในการตีเขาบอกให้ตี 3 ครัง้ แล้วพร
วันแรก
13.30 น.
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ทีข่ อก็จะสัมฤทธิ ์ผล จากนัน้ นําท่านชิ มชาจีน เช่น อู่หลง ผูเออ ชารสชาติดขี น้ึ ชื่อของจีน ท่านสามารถเลือก
ซือ้ ฝากคนทางบ้านได้ นําท่านสู่ตลาดกงเป่ ย หรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่ม ี
สินค้ามากมายให้ท่านเลือกซือ้ อาทิเช่น โทรศัพท์มอื ถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสือ้ ผ้า
ตามแฟชันตามฤดู
่
กาลในช่วงนัน้ , ผลไม้, อาหาร และขนม
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ COMFORT HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สาม จูไห่-ถนนคู่รกั -หวีหนี่ -มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นังรถผ่
่ านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รกั The Lover’s Road ถนนเรียบ
ชายหาดทีส่ วยงามแสนจะโรแมนติก ซึง่ รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมทิ ศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ และทีไ่ ด้ช่อื ว่าถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มกี ารนําเก้าอี้
หรือม้านังซึ
่ ง่ ทํามาสําหรับ 2 คนนังเท่
่ านัน้ จึงได้ช่อื ว่าถนนคู่รกั ปจั จุบนั เป็ นทีน่ ิยมของบรรดาคู่รกั แวะ
ถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่ ” จูไห่ฟิชเชอร์เกิ รล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียง
หู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มกุ อยูร่ มิ ทะเล และชมสินค้ายาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิ มะ”
สรรพคุณหลากหลายแก้น้ําร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้รดิ สีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
นําท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่ สู่มาเก๊า ซึง่ เป็นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊า
เป็นเพียงแค่หมูบ่ า้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจีย้ นเป็นชนชาติดงั ้ เดิม จน
มาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน
และมาสร้างอาณานิคมอยูใ่ นแถบนี้ ทีส่ าคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพาเอาความเจริญรุง่ เรืองทางด้าน
สถาปตั ยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทาให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองทีม่ กี าร
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"
นําท่านเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองทีข่ น้ึ ชื่อของมาเก๊า เช่น คุก้ กีอ้ ลั มอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมู
แผ่นสูตรพิเศษ นํ้ามันปลา
บ่าย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิ มริ มทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วย
ทองสัมฤทธิ ์ทัง้ องค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย
สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้เี ป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึง่
ั ้ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ทีเ่ ป็ นเช่นนี้กเ็ พราะว่าเป็ นเจ้าแม่
คือปนเป็
กวนอิมทีโ่ ปรตุเกสตัง้ ใจสร้างขึน้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสทีส่ ่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน และนา
ท่านชม วิ หารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึง่ ก่อตัง้ ในปี 1594 และปิด
ไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึน้
ในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทังเกิ
่ ดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทัง้
วิทยาลัย และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึก
แสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ น่ี ่เี พียงแห่งเดียวเท่านัน้ ในโลก แวะชม
ย่าน เซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้า
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เย็น
วันที่สี่
เช้า

บ่าย

21.25 น.
23.25 น.

ต่างๆ ไว้มากมาย มีเสือ้ ผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสนิ ค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขาย
อยูด่ ว้ ยเรียกว่าช้อปปิ้งทีน่ ่แี ห่งเดียวก็คุม้ เกินพอ
นาท่านเยีย่ มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของ
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิง่ อานวยความสะดวกทีใ่ ห้ความบันเทิง และสถานทีช่ ้
อปปิ้งทีแ่ กรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับ
ภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ ลองเมนูต่างๆ ทีท่ ่านชื่นชอบ ท่านสามารถนังเรื
่ อกอนโดล่าล่องไปตาม
คลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสีย่ งโชคคาสิโน ซึง่ มีอยู่ทงั ้ หมด 4 โซนใหญ่
สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่เมืองจูไห่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ COMFORT HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
จูไห่-ฮ่องกง-ซิ ตี้ทวั ร์–ไหว้เจ้าแม่กวนอิ ม–Repulse bay-Victoria -ช้อปปิ้ ง–กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นําท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (1 ชัวโมง)
่
นําท่านเทีย่ วเกาะ
ฮ่องกงขึน้ สู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม เป็นจุดชมวิวทีค่ ุณจะต้องทึง่ กับความสวยงาม อ่าว
วิคตอเรียทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลก และตึกระฟ้าทีพ่ ุ่งทะยานขึน้ สูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอนั แสนสวยงาม เชิญ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย นําท่านเยีย่ มชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ทข่ี น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัล
อันดับเยีย่ มยอด นําท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสีย้ วแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และ
ั้
ยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเรือ่ งมีรปู ปนของเจ้
าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทนิ โห่วซึง่ ทําหน้าที่
ปกป้องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยทีท่ อดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่
กวนอิ ม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุ
เพิม่ ขึน้ 3 ปี
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ย่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่
เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัวทุ
่ กมุมโลก ท่านจะได้เลือกซือ้ สินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่ จุ
ใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ุณต้องการ
ศูนย์การค้าทีก่ ว้างขวางเหล่านี้ เป็นแหล่งรวมห้องเสือ้ ทีจ่ าํ หน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติ
ชื่อดังจากทัวทุ
่ กมุมโลก อีกทัง้ ยังเป็ นทีท่ ค่ี ุณสามารถจะอิม่ เอมกับอาหารชัน้ เลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับ
ร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชีย่ นเทอร์มนิ ลั แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นําทีม่ ี
ให้เลือกชมและช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY
MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s Us สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางโดย เที่ยวบิ นที่ RJ183 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ
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อัตราค่าบริ การ***31 ม.ค.-3 ก.พ. / 14-17 ก.พ. 58
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

14,999.3,000.-

บาท
บาท

อัตราค่าบริ การ***21-24 ก.พ. / 14-17, 21-24 มี.ค. 58
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

15,999.3,000.-

บาท
บาท

อัตราค่าบริ การ***4-7, 18-21, 25-28 เม.ย. 58
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

16,999.3,500.-

บาท
บาท

อัตราค่าบริ การ***11-14 เม.ย. 58
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

17,999.3,500.-

บาท
บาท


***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***

1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์

2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ
, ซื้อตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร
และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั 3 คืน / ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. (สายการบิน
กําหนดให้โหลดสัมภาระใต้ทอ้ งเครือ่ งได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ) / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุ
ไว้ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีทม่ี วี ซี ่าจีนอยูแ่ ล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ ายได้) / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการ
เดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ 10 หยวน/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 หยวน/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วัน ***รวมตลอด
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การเดินทางจ่ายทิป 120 หยวน/ท่าน*** ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ /
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางทีน่ ้ํ าหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% / ค่าภาษี
เชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 10 วัน
เอกสารที่ใช้ ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทางทีม่ วี นั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน
บริ ษทั ฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุป๊ ให้ได้ และถ้าท่ านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณี ที่มีค่าใช้ จ่ายเกิ ดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด***
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 เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ํ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ํามัน
ใหม่ทอ่ี าจจะเกิดขึน้
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 เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
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6.
เมือ่ ท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
7.
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าว
คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่
ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
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