วันแรก
13.30 น.

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซิ นเจิ น
พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q1-6สายการบิน
รอยัล จอร์แดนเนี ยลเจ้าหน้ าทีบริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก(สายการบินกําหนดให้
โหลดสัมภาระใต้ท้องเครืองได้นําหนัก 30 กิ โลกรัม ท่ านละ 1 ใบเท่ านัน)***กรุณาใช้กระเป๋าล้อลาก
เพือความสะดวกในการข้ามด่าน***
16.15 น. ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยเทียวบินที RJ182(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
20.05 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นํ าท่านเดินทางสู่เซิ นเจิ น โดยรถ
โค้ช (ประมาณ 1 ชัวโมง)และนํ าท่านเข้าทีพัก
พักที REN SHAN HENG HOTEL / SHAN SHUI HOTELหรือเที ยบเท่ า3*
วันที สอง เซิ นเจิ น-ช้อปปิ งหลอหวู-่ จูไห่-สวนหยวนหมิ ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้ าที โรงแรม
หลังจากนันนํ าท่านเทียวชมเมืองเซิ นเจิ นเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมูบ่ า้ นชาวประมง
ธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนือที 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจินได้รบั การวางระบบผังเมือง
อย่างดีมสี ภาพภูมทิ ศั น์ และสภาพแวดล้อมทีเป็ นระเบียบสวยงามนํ าท่านเดินทางสูท่ ีช้อปปิ งที Lowuสินค้า
ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจินซึงคนไทยรูจ้ กั ในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสนิ ค้ามากมายหลายหมวดหมู่
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เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสือผ้า ให้ท่านได้เลือกซือเป็ นของฝากสําหรับคนทีท่านรักและตัวท่านเอง
จากนันนํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองจูไห่โดยรถโค้ชใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
บ่าย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านชมผลิตภัณฑ์ททํี าจากผ้าไหมจีนทีมีชอเสี
ื ยงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมทีห่มอุ่นในหน้าหนาวและเย็น
สบายในหน้าร้อน และเลือกซือผลิ ตภัณฑ์หยก สินค้าโอท๊อปของจีน นํ าท่านเข้าชมสวนหยวนหมิ งหยวน
ซึงเป็ นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงทีนครปกั กิงหลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหาย
จนยากแก่การบูรณะพระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง600 ล้านหยวน สร้างขึนใหม่อกี ครัง
ณ ใจกลางของภูเขาชิลนิ ในเมืองจูไห่ทําให้สวนแห่งนีโอบล้อมด้วยขุนเขาทีเขียวชอุม่ และมีพนที
ื ครอบคลุม
ทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตรซึงมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกั กิง สิงทีทําให้สวนหยวนหมิง
หยวนแห่งใหม่มคี วามแตกต่างกับสวนเก่าทีปกั กิงคือการเพิมเติมและตกแต่งสวนทีเป็ นศิลปะแบบตะวันตก
ผสมกับศิลปะจีนสวนหยวนหมิงหยวนใหม่จงึ ถือได้วา่ เป็ นสถานทีท่องเทียวซึงจําลองมาจากสถานทีใน
ประวัตศิ าสตร์มคี ณ
ุ ค่าทังในแง่วฒ
ั นธรรม ประวัตศิ าสตร์ และธุรกิจการท่องเทียวสวนนีได้เปิดให้บคุ คลเข้า
ชมตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็ นต้นมามีภูเขาโอบรอบทัง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพืนทีราบ
สิงก่อสร้างต่างๆสร้างขึนเท่าของจริงในอดีตทุกชิน มีมากกว่า 100 ชิน อาทิ เสาหินคูส่ ะพานข้ามธารทอง
ประตูตา้ กง ตําหนักเจิงต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลียว
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพิ เศษ...เป็ ดย่าง
พักที SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรือเที ยบเท่า 3*
วันทีสาม จูไห่-ถนนคู่รกั -หวีหนี -มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชียน-จูไห่-ช้อปปิ งตลาดใต้ดิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้ าที โรงแรม
ชมสินค้ายาประจําบ้านของชาวจีน“ยาบัวหิ มะ”สรรพคุณหลากหลายแก้นําร้อนลวก,แผลไฟไหม้,แก้รดิ สีดวง
,ฮ่องกงฟุตฯลฯจากนันนําท่านชิ มชาจีน เช่น อู่หลง ผูเออชารสชาติดขี นชื
ึ อของจีน นังรถผ่านชมทิวทัศน์
ของถนนคู่รกั The Lover’s Roadถนนเรียบชายหาดทีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซึงรัฐบาลเมืองจูไห่ได้
ตกแต่งภูมทิ ศั น์ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีได้ชอว่
ื าถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายใน
บริเวณถนนริมชายหาดแห่งนีได้มกี ารนํ าเก้าอี หรือม้านังซึงทํามาสําหรับ 2 คนนังเท่านัน จึงได้ชอว่
ื าถนน
คูร่ กั ปจั จุบนั เป็ นทีนิยมของบรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกับสาวงาม“หวีหนี ” จูไห่ฟิชเชอร์เกิ รล์ สาวงามกลาง
ทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหูเป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตรถือไข่มกุ อยูร่ มิ ทะเล
เที ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่ สู่มาเก๊า ซึงเป็ นเมืองทีมีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานและน่ าสนใจในอดีตมาเก๊า
เป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจียนเป็ นชนชาติดงเดิ
ั ม จน
มาถึงช่วงต้นศตวรรษที 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนีเพือติดต่อค้าขายกับชาวจีน
และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนีทีสําคัญคือชาวโปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
สถาปตั ยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทําให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองทีมีการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนเรียกได้วา่ เป็ น"ยุโรปใจกลางเอเชีย"นํ า
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คํา

วันทีสี
เช้า

ท่านเลือกซือสิ นค้าพืนเมืองทีขึนชือของมาเก๊าเช่น คุก้ กีอัลมอนด์มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมู
แผ่นสูตรพิเศษ นํ ามันปลา
ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิ มริ มทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิทังองค์ มีความสูง 18
เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรืองรอง
ั นองค์เจ้าแม่กวนอิมแต่ว่า
เหลืองอร่ามงดงามจับตาเจ้าแม่กวนอิมองค์นีเป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึง คือปนเป็
กลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารีทเป็
ี นเช่นนีก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมทีโปรตุเกสตังใจสร้างขึนเพือ
เป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสทีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีนและนํ าท่านชม วิ หารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี
เคยเป็ นส่วนหนึงของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึงก่อตังในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัย
ตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึนในปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครัง
ในปี 1595 และ1601 ตามลําดับ จนกระทังเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทังวิทยาลัยและโบสถ์ถูกทําลายจนเหลือ
แต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และบันไดหน้าด้านหน้ าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่าง
ตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ นีี เพียงแห่งเดียวเท่านันในโลก แวะชมย่านเซนาโด้สแควร์ ถือได้วา่ เป็ น
ทําเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสือผ้าทุกแบบ
ทุกสไตล์ และยังมีสนิ ค้าจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ดว้ ยเรียกว่าช้อปปิ งทีนีแห่ง
เดียวก็คมุ้ เกินพอนํ าท่านเยียมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่าน
สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิงอํานวยความสะดวกทีให้ความ
บันเทิง และสถานทีช้อปปิ งทีแกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชือดังมากมายกว่า 350 ร้าน
ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพือลิมลองเมนู ต่างๆ ทีท่านชืนชอบ ท่านสามารถนังเรือกอนโด
ล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสียงโชคคาสิโน ซึงมีอยูท่ งหมด
ั
4
โซนใหญ่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสูเ่ มืองจูไห่ นํ าท่านสู่ตลาดกงเป่ ย หรือตลาดใต้ดินแหล่งช้อปปิ งแหล่งใหญ่
ของเมืองจูไห่มสี นิ ค้ามากมายให้ท่านเลือกซืออาทิเช่นโทรศัพท์มอื ถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า,
รองเท้า, เสือผ้าตามแฟชันตามฤดูกาลในช่วงนัน, ผลไม้, อาหารและขนม
พักที SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรือเที ยบเท่า 3*
จูไห่-ฮ่องกง-ซิ ตีทัวร์–ไหว้เจ้ าแม่กวนอิ ม–Repulse bay-Victoria-ช้อปปิ ง-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าที โรงแรม นํ าท่านเดินทางสูฮ่ ่องกงโดยเรือเฟอร์รี (1 ชัวโมง)นําท่านเทียวเกาะ
ฮ่องกงขึนสู่ VICTORIA หนึงในแหล่งท่องเทียวยอดนิยม เป็ นจุดชมวิวทีคุณจะต้องทึงกับความสวยงาม อ่าว
วิคตอเรียทีมีชอเสี
ื ย งระดับโลก และตึกระฟ้าทีพุง่ ทะยานขึนสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอนั แสนสวยงาม เชิญ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย นํ าท่านเยียมชมโรงงานจิ วเวอร์รทีี ขึนชือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทได้
ี รบั รางวัล
อันดับเยียมยอด นําท่านสูห่ าดทรายรีพลัสเบย์REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสียวแห่งนีสวยทีสดุ
ั
แห่งหนึง และยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเรืองมีรปู ปนของเจ้
าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทนิ
โห่วซึงทําหน้ าทีปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการ
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เที ยง

21.35 น.
23.25 น.

ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิ ม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพือเป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซงเชื
ึ อกันว่า
ข้ามหนึงครังจะมีอายุเพิมขึน 3 ปีและนํ าท่านเลือกซือสมุนไพรจีนซึงถือเป็ นสินค้าเพือสุขภาพ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพิ เศษ...ห่านพะโล้
จากนันนํ าท่านเดินทางสูแ่ หล่งช้อปปิ งที ย่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึงเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์
เนมจากทัวทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซือสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิมจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบ
ไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชันเลิศของฮ่องกงมีทุกสิงทีคุณต้องการศูนย์การค้าทีกว้างขวาง
เหล่านีเป็ นแหล่งรวมห้องเสือทีจําหน่ ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชอดั
ื งจากทัวทุกมุมโลกอีก
ทังยังเป็ นทีทีคุณสามารถจะอิมเอมกับอาหารชันเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของ
ฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ งที โอเชียนเทอร์มนิ ัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชันนํ าทีมีให้เลือกชมและ ช้อป
มากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK &
SPENSOR ของฝากคุณหนู ท ี Toy’s Usสมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางโดย เที ยวบินที RJ183(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่ านที ใช้บริการ

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

26-29 พ.ค.
28-31 ก.ค.
11-14 ส.ค.
13-16 ต.ค.

ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

11,999
12,999
13,999
14,999

ราคาเด็ก เสริมเตียง ราคาเด็ก ไม่เสริ มเตียง พักเดียว
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิ ม

11,999
12,999
13,999
14,999

11,999
12,999
13,999
14,999

3,500
3,500
3,500
4,500

อัตรานี รวม
ค่าตัวเครืองบิน และภาษีนํามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครืองดืมทีระบุไว้ในรายการ / ค่าทีพัก 3 คืน (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านที 3 เป็ นเตียงเสริม) / ค่านํ าหนัก
กระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. (สายการบินกําหนดให้โหลดสัมภาระใต้ทอ้ งเครืองได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน) / ค่า
บัตรเข้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ ตามรายการทีได้ระบุไว้ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่ากรุป๊ (กรณีทมีี วซี า่ จีนอยูแ่ ล้วไม่
สามารถคืนค่าใช้จา่ ยได้) / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึนอยู่กับเงือนไขของกรรมธรรม์) /
มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี ไม่รวม
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ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 120 หยวน/ท่าน*** ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครืองดืมทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดินทางทีนํ าหนักเกิน 30 กก. / ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ /
ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้ าตังแต่ทําการจองกรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี / ค่า
ภาษีเชือเพลิงทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีก / ค่าวีซ่าจีนแบบเดี ยวกรณี ด่านตม. แจ้งปิ ด
เงือนไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
***เงือนไขพิ เศษสําหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่ าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัวเครืองบินภายในประเทศ, ซือตัวรถไฟ, ซือ
ตัวรถโดยสาร และจองห้องพัก เพือประโยชน์ของลูกค้า

เอกสารที ใช้ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทางทีมีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
***ลูกค้าท่ านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่ านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจี น
บริ ษทั ฯ ทัวร์ไม่สามารถยืนเป็ นวีซ่ากรุป๊ ให้ ได้และถ้าท่ านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณี ทีมีค่าใช้จ่ายเกิ ดขึนทางลูกค้าจะต้ องเป็ นผู้รบั ผิ ดชอบเองทังหมด***
เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ เก็บค่าใช้จา่ ย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทังหมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทสูี ญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนือ ความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนืองจากสภาวะนํ ามันโลกทีมีการปรับราคาสูงขึน ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํามันขึนในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีนํามันเพิมตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีนํามันใหม่ทอาจจะ
ี
เกิดขึน
3.
เนืองจากรายการทัวร์นเป็
ี นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการ
เดินทางในกรณีทมีี ผู้รว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือไม่เทียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ
7.
การท่องเทียวประเทศจีนนันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือเป็ นการส่งเสริมการท่องเทียวดังกล่าว
คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิม ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดังกล่าวแล้ว
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