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บินโดยเครื่อง AIRBUS 330 มีจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง
รับกระเป๋าเป้ SAMSONITE ทุกท่านฟรี (รับที่จูไห่)
วันแรก
13.30 น.

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-เซินเจิ้น
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สาย
การบิน ROYAL JORDANIAN เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
15.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน RJ 182 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.00 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นําท่านเดินทางสู่ เซิน
เจิ้น โดยรถโค้ช (ประมาณ 45 นาที) และนําท่านเข้าสู่ที่พัก / พักที่ JUN TING HOTEL หรือ
เทียบเท่า
วันที่สอง เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-หยวนหมิงหยวน+โชว์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังจากนั้นนําท่านเที่ยวชมเมือง เซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตาราง
กิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่
เป็นระเบียบสวยงาม และ นําท่านเดินทางสูท่ ี่ช้อปปิ้งที่ Lowu สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิน
เจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า
รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสําหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสูเ่ มืองจูไห่ โดยรถโค้ช แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียง
โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน เข้า ชมสวนหยวนหมิง
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หยวนซึ่งเป็นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ.
1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600
ล้านหยวน สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทําให้สวนแห่งนี้โอบล้อม
ด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมี
ขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทําให้สวน หยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับ
สวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวน
หยวนหมิงหยวนใหม่จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มี
คุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว
สวนนี้ได้เปิดให้บุคคลเข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้าม
ธารทอง ประตูต้ากง ตําหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เมนูพิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
จากนั้นชมโชว์ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการ
แสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และ
การละเล่นต่างๆ อีกมากมาย / พักที่ XIAN QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนน
เรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงาม
เหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาด
แห่งนี้ได้มีการนําเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบัน
เป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่” จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลาง
ทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล
และชมสินค้ายาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ําร้อนลวก, แผลไฟ
ไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่ สู่มาเก๊า ซึ่ง เป็น
เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและ
ประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16
ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณา
นิคมอยู่ในแถบนี้ ที่สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย
ทาให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลาง
เอเชีย"
บ่าย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
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ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มี
ความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับ
แดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง
คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า
เป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊า
คืนให้กับจีน และนาท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์
ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรก
ของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ
1601 ตามลาดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่
ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่
และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสม
ระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก แวะช้อปปิ้งย่าน เซนา
โด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้า
ต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ของมา
เก๊าวางขายอยู่ด้วยเรียกว่าช้อปปิ้งที่นี่แห่งเดียวก็คุ้มเกินพอ
นาท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัส
บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอานวยความสะดวกที่ให้
ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย
กว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ
ท่านสามารถนั่งเรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือ
จะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่เมืองจูไห่ นําท่านสู่
ตลาดใต้ดินกงเป่ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้
ท่านเลือกซื้อ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าตาม
แฟชั่นตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหาร และขนม
ค่่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เมนูพิเศษ...เป็ดย่าง 2 ตัว/โต๊ะ
พักที่ XIAN QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
จูไห่-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse bay-Victoria Peak-ช้อปปิ้ง–กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสูฮ่ ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ ( 1 ชั่วโมง) นําท่าน
เที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่คุณ
จะต้องทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัด
กับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย นําท่านเยี่ยมชมโรงงาน จิวเวอร์รที่ ี่
ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด นําท่านสู่หาดทราย REPULSE
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BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์
ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง
โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุ
เพิ่มขึ้น 3 ปี
บ่าย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งทีย่ ่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้า
แบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะ
มีรสนิยมแบบไหน
หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ
ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์
นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก
อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ
บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล
แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT,
EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่
Toy’s Us สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.25 น. ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ RJ183 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
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อัตราค่าบริการ

**** 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 2555 ***

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มเี ตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดีย่ วเพิม่

15,999.บาท
15,499. บาท
14,999.- บาท
3,500.- บาท

อัตราค่าบริการ *** 26-29 เม.ย., 10-13, 12-15, 17-20,

19-22, 24- 27, 26-29 พ.ค. 2555***
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มเี ตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดีย่ วเพิม่

16,999.บาท
15,499. บาท
14,999.- บาท
4,500.- บา
ท

อัตราค่าบริการ ***28 เม.ย. – 1 พ.ค., 3-6, 5-8 พ.ค. 2555***
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มเี ตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดีย่ วเพิม่

17,999.บาท
17,499.บาท
16,999.- บาท
5,000.- บา
ท

อัตราค่าบริการ ***5-8, 7-10 เม.ย. 2555***
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มเี ตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดีย่ วเพิม่

18,999.บาท
18,499.บาท
17,999.- บาท
5,000.- บา
ท

USYS TOURS
TAT.License No. 11/ 05847
300/33 Lanceo Liebklong 2 Rd. Bangchan Klongsamwa Bangkok 10510
TEL. 02-9737766 (auto), 02-1830244 FAX. 02-1830245
E-mail: u.sys@hotmail.com Website: www.usystours.com

อัตราค่าบริการ ***14-17 เม.ย. 2555***
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มเี ตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดีย่ วเพิม่

20,999.บาท
20,499.บาท
19,999.- บาท
5,500.บาท

อัตราค่าบริการ ***12-15 เม.ย. 2555***
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มเี ตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดีย่ วเพิม่

21,999.บาท
21,499.บาท
20,999.- บาท
6,000.- บา
ท

***เงื่อนไขพิเศษส่าหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบิน และไกด์ท้องถิ่น
พูดไทยได้คอยบริการ)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการ
เดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พัก 3 คืน / ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่
เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่า
กรุ๊ป (กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000
บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
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อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ 10 หยวน/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10
หยวน/คน/วัน / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้
ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่
น้ําหนักเกิน
20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
และ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง มัดจ่าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 10 วัน

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

- หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่
อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ
การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อน
การเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่า
ทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
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5. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าว
จะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

