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วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น 

13.30 น. พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q1-6สายการบินรอยัล จอร์แดน
เนียลเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก(สายการบินก าหนดให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้
น้ าหนัก 30 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบเท่านั้น)***กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากเพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน*** 

16.15 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ RJ182 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
20.05 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย น าท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถโค้ช 

(ประมาณ 1 ชั่วโมง)และน าท่านเข้าที่พัก 
พักที่ REN SHAN HENG HOTEL / SHAN SHUI HOTELหรือเทียบเท่า3* 

วันที่สอง เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิง  

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
หลังจากนั้นน าท่านเที่ยวชมเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ใน
มณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และ
สภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงามน าท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งที่ Lowuสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้นซึ่งคนไทย
รู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ทา่นได้เลือก
ซื้อเป็นของฝากส าหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเองจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองจูไหโ่ดยรถโค้ชใช้เวลาเดินทางประมาณ 
3 ชั่วโมง พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย 

บ่าย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านชมผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาวและเย็นสบายในหน้าร้อน 
และเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์หยก สินค้าโอท๊อปของจีน น าท่านเข้าชมสวนหยวนหมิงหยวนซึ่งเป็นสวนจ าลองจากสวน
หยวนหมิงที่นครปักกิ่งหลังถูกท าลายโดยพันธมิตรในปีค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะพระราชวังหยวนห
มิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง600 ล้านหยวน สร้างข้ึนใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของภูเขาชิลินในเมืองจูไห่ท าให้สวนแห่ง
นี้โอบล้อมด้วยขุนเขาท่ีเขียวชอุ่มและมีพ้ืนที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตรซึ่งมีขนาดเท่ากับสวน
เดิมในกรุงปักก่ิง สิ่งที่ท าให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่มีความแตกต่างกับสวนเก่าท่ีปักก่ิงคือการเพิ่มเติมและตกแต่ง
สวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีนสวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจ าลองมา
จากสถานที่ในประวัติศาสตร์มีคุณค่าท้ังในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยวสวนนี้ได้เปิดให้บุคคลเข้า
ชมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมามีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ
สร้างข้ึนเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ต าหนักเจิ้งต้า
กวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพิเศษ...เป็ดย่าง 
พักที่ SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วันที่สาม จูไห-่ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห-่ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน  

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
ชมสินค้ายาประจ าบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกง
ฟุต ฯลฯ จากนั้นน าท่านชิมชาจีน เช่น อู่หลง ผูเออชารสชาติดีขึ้นชื่อของจีน นั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รักThe 
Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงาม
เหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และท่ีได้ชื่อว่าถนนคู่รักก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการน าเก้าอ้ี 
หรือม้านั่งซึ่งท ามาส าหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักแวะถ่ายรูปกับสาวงาม 
“หวีหนี่” จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหูเป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร
ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่ สู่มาเก๊า ซ่ึงเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่
หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษท่ี 16 
ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพ่ือติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่
ส าคัญคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้า
มาอย่างมากมายท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จน
เรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"น าท่านเลือกซ้ือสินค้าพื้นเมืองที่ข้ึนชื่อของมาเก๊าเช่น คุ้กกี้อัลมอนด์มะนาว
โปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมูแผ่นสูตรพิเศษ น้ ามันปลา 
ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 
1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา



 

3 

TMTJWSSRJ_ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห-่มาเก๊า 4 วัน 

เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมแต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่
เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืน
ให้กับจีนและน าท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และ
ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 
1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครั้ง ในปี1595 และ1601 ตามล าดับ จนกระท่ังเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัยและ
โบสถ์ถูกท าลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสม
ระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก แวะชมย่านเซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นท าเล
ทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมี
สินค้าจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ด้วยเรียกว่าช้อปปิ้งที่นี่แห่งเดียวก็คุ้มเกินพอน าท่านเยี่ยมชม 
THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย
ภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับ
ร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพ่ือลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่าน
ชื่นชอบ ท่านสามารถนั่งเรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสี่ยงโชค
คาสิโน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ 

ค่ า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองจูไห่ น าท่านสู่ตลาดกงเป่ย หรือตลาดใต้ดินแหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มี
สินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ออาทิเช่นโทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าตามแฟชั่น
ตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหารและขนม 
พักที่ SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วันที่สี่ จูไห-่ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse bay-Victoria-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (1 ชั่วโมง) น าท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ 
VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย น าท่านเยี่ยม
ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ข้ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด น าท่านสู่หาดทรายรีพลัสเบย์ 
REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลาย
เรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวย
ที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่อ
อายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มข้ึน 3 ปีและน าท่านเลือกซื้อสมุนไพรจีนซึ่งถือเป็นสินค้าเพ่ือสุขภาพ 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพิเศษ...ห่านพะโล้ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากท่ัวทุกมุม
โลก ท่านจะได้เลือกซ้ือสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด
ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าท่ีกว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อท่ีจ าหน่ายสินค้า
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แบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกอีกท้ังยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศ
บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า 
Brand Name ชั้นน าที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO 
ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Usสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.35 น.  ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ RJ183(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
 
อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเด็ก เสริมเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

28-31 ก.ค. 12,999 12,999 12,999 3,500 
11-14 ส.ค. 13,999 13,999 13,999 3,500 
13-16 ต.ค. 14,999 14,999 14,999 4,500 
22-25 พ.ย. 12,999 12,999 12,999 3,500 

29 ธ.ค.-1 ม.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,500 
 

อัตรานี้รวม 
ค่าต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มท่ีระบุไว้ใน
รายการ / ค่าท่ีพักตามท่ีระบุไว้ในรายการ / ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. (สายการบินก าหนดให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ
เท่าน้ัน) / ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการท่ีได้ระบุไว้ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีท่ีมีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) / ค่า
ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 120 หยวน/ท่าน*** ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / 
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน้ าหนักเกิน 30 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด 
โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าต้ังแต่ท าการจองกรณีต้องการใบก ากับภาษี / ค่าภาษีเชื้อเพลิงท่ี
ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก / ค่าวซี่าจีนแบบเดี่ยวกรณีด่านตม. แจ้งปิด 
 
เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรับการจองทัวร์*** 
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ 
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2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของ
ลูกค้า 
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง อัฟเดตเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2561 
- ส าเนาหนังสือเดินทาง (สแกนสี หรือถ่ายรูปสี แบบหน้าตรงเต็มหน้าเท่าน้ัน ***ตามตัวอย่าง***) 
และหนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออกเดินทาง 
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
- ท่ีอยู่ปัจจุบัน (นามสกุลเดียวกัน ใช้ท่ีอยู่เดียวกันได้) 
- เบอร์โทรศัพท์ 
 

***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน บริษัทฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้
และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต 

กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด*** 
 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน  / คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน  / เก็บค่าบริการท้ังหมด 100 % 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
2. เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึ้น ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ ามันใหม่ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการ 
เดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  
6. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 
7. การท่องเท่ียวประเทศจีนน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดังกล่าว  คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม 
ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 
 


