
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

*รหสัทวัร ์HKTG10*จดุเดน่โปรแกรม 

1. พักโรงแรม ฮอ่งกง 2 คนื ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง-หา้งสรรพสนิคา้ 
2.รับประทาน มือ้พเิศษ! อาหารทะเลสดๆ ณ หมูบ่า้นประมง “หลยีนุมนุ” 
3.อสิระ 1 วนั ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการ Shopping สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าตลอดแนวถนนนาธาน
หรอืเลอืกซือ้ออฟชัน่เสรมิ>>บัตรดสินยีแ์ลนด ์ราคาสดุพเิศษเพยีง 3,000 บาท ตอ่ทา่น << 
 
ตารางเดนิทางและราคาทวัร ์

*ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด/์คนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ  1,000.- บาท/ทรปิ(เก็บทีส่นามบนิไทย) 

* ผูใ้หญ/่เด็ก เก็บทปิไกด/์คนขบัรถ ในอัตราเทา่กนัเทา่นัน้, ทารก 0-2 ปี ไมเ่ก็บคา่ทปิไกด ์



 

ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 

ราคาทวัร์

ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

ต ัว๋ดสินยีแ์ลนด ์

(ผูใ้หญ ่/ เด็ก) 
พกัเดีย่ว 

21 – 23 ตลุาคม 2560 (CX750/CX703) 16,888.- 3,000.- 5,500 

 
** โปรดอา่น โปรแกรมและเงือ่นไขท ัง้หมดใหค้รบถว้นทกุคร ัง้ หากมขีอ้สงสยัใดๆ  

โปรดสอบถามผูข้ายทนัท ี กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะถอืวา่ 
** ทา่นรบัทราบ และยนิยอมปฏบิตัติามโปรแกรมและเงือ่นไขอยา่งเขา้ใจตรงกนัแลว้ ** 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ–ฮอ่งกง –โรงแรม –อสิระชอ้ปป้ิงดว้ยตนเอง 

08.30 น.  ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิจดุนัดพบ ROW Mชัน้ 4 ประต ู6 

สายการบนิCATHEY PACIFIC (CX) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับคณะ 

ทีน่ั่งแบบ3-3-3 / เสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 30 กก. 

หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ (*ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่*) 

11.05 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ CX750 

15.00น.  ทกุทา่นมาถงึสนามบนิฮอ่งกง หวัหนา้ทวัรจ์ะน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงฮอ่งกงเรยีบรอ้ย 
จากนัน้พาทา่นเดนิออกทางป้าย HALL B  เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่ จากนัน้น าทา่นสูโ่ปรแกรมทัวร ์

กระเชา้นองปิง 360 เป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในโลก มุง่สูท่ีร่าบนองปิงในเวลา 25 นาท ีโดยประมาณ ทา่นจะ

ไดช้มทวิทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ใหท้่านไดก้ราบขอพร  พระใหญ่เกาะลันเตา เป็นวัดทีส่รา้งขึน้

เมือ่ปี1924เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญ่ทีส่ดุในโลก หนัก 250ตันและสงู 34เมตร องค์

พระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้ระหวา่งเดนิมาทีว่ัดจะเห็นพระใหญ่แต่ไกล หากใครได ้

ไปนมสัการ ขอพรแลว้ ชวีติจะพบแตค่วามสขุความส าเร็จในทกุๆ ดา้น 

หมายเหต ุ กรณีทางกระเชา้นองปิงมปีระกาศ "ปิดปรับปรงุเพือ่ซอ่มบ ารงุ" ในวันเดนิทาง บรษัิทฯ จะน าทกุทา่นขึน้

สูเ่กาะลันเตาและลงมาเรยีบรอ้ยโดยรถShuttle Bus ประจ าทางของทางนองปิง 

** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืคา่กระเชา้ ในทกุกรณี ** 

 

บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนัน้น าทกุทา่นเขา้สูท่ีพั่ก (ฮอ่งกง)  PENTA HOTEL, SAV HOTEL หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสอง   อสิระชอ้ปป้ิง 1 วนั  หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ ดสินยีแ์ลนด(์เต็มวนั) 

 
โปรแกรม 1ดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั 1 วนั) 
ใหท้า่นไดส้นุกสดุเหวีย่งกับสวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์กับแพคเกจสดุพเิศษ  
บตัรดสินยีแ์ลนด ์1 วนั ในราคา 3,000 บาท / ทา่น (ตอ้งสัง่ซือ้กอ่นเดนิทาง 7 วนั) 
หัวหนา้ทัวรจ์ะน าบัตรมาแจกใหท้า่นในวนัไปสวนสนุก 
 



 

 
 
โปรแกรม 2 ใหท้า่นเพลนิกับการชอ้ปป้ิงตลอดเสน้ทางถนนนาธาน 
 
(1)Harbour City, TsimShaTsui 
Harbour City เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของฮอ่งกง มพีืน้ทีใ่หช้อ้ปป้ิงกวา่สองแสนตาราง
เมตร ซึง่ในตกึนี้มถีงึสามหา้งใหญร่วมกัน มรีา้นคา้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ทุกประเภทตัง้แตข่องเลน่ของใชเ้ด็ก 
แฟชัน่เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม สนิคา้เทคโนโลยใีหม่ๆ  ไปจนถงึรา้นแบรนดเ์นมชัน้น าระดับโลกยาว
ตลอดถนน Canton ทัง้ Louis Vuitton, HERMES, Gucci, Prada, Channel หรอืแบรนดก์ลางๆ ทีท่ั่ว
โลกรูจั้ก เชน่ Nike, Adidas, Puma, Levi's, Diesel และอกีมากมาย 
 
(2)Ocean Terminal, TsimShaTsui 
Ocean Terminal ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู่มากมาย และมทีางเชือ่มตดิต่อกัน 
สามารถเดนิทะลถุงึกันได ้ภายในหา้งจะเป็นชอ้ปป้ิงมอลล ์ทีม่รีา้นคา้ทุกแบบ โดยเฉพาะรา้นชือ่ดังอยา่ง 
Toys R Us 
 
(3)iSquare , TsimShaTsui 
iSquareหา้งใหมย่่านจมิซาจุ่ย หลากหลายดว้ยเสือ้ผา้แฟชั่น  และรา้นอาหารอร่อยๆ นานาชนดิ แนะน า
วา่เดนิทางมาหา้งนีโ้ดยรถไฟฟ้าสะดวกทีส่ดุแลว้ น่ังมาลงที ่TsimShaTsui Station แลว้ออกทางออก R 
หรอื H ถงึหา้งเลย ถอืวา่เป็นหา้งแรกทีม่ ีMTR อยูใ่ตต้กึ ใหไ้ดเ้ริม่เดนิชอ้ปป้ิงกันตัง้แต่ออกจาก MTR 
เลย 
 
(4)K11, TsimShaTsui 
K11, The World's fist Art Mall โดยคอนเซ็ปของหา้งนี้คอืการผสมผสานของศลิปะ  มนุษย ์ และ
ธรรมชาตเิขา้ดว้ยกัน  ดา้นในจงึมปีฏมิากรรมมากมายใหช้มเป็นระยะๆ มบีรเิวณกวา้งหนา้หา้งเอาไว ้
ส าหรับท ากจิกรรมตา่งๆ และดา้นบนยังเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวอกีดว้ย 
 
(5) SaiYeung Choi ST South, MongKok 
ถนน SaiYeung Choi ST South ใน ยา่นมงก๊ก ไมไ่กลจากจมิซาจุ่ย เป็นยา่นทีพั่กอาศัยและชอ้ปป้ิงที่
หนาแน่นทีส่ดุในฮอ่งกง ถอืวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่คีนมาเดนิมากทีส่ดุ โดยเฉพาะชว่งเย็นถงึค ่าๆ จะมี
การปิดถนน ใหค้นเดนิกันเลย ทีน่ีจ่ะมคีนมาเดนิกันเยอะมากๆ เนือ่งจากรา้นคา้ในยา่นนี้จะปิดคอ่นขา้งดกึ
กว่ารา้นคา้ในเขตเกาะฮ่องกง สนิคา้สว่นใหญ่จะเป็นพวกเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร ์กลอ้งถ่ายรูป และ
อปุกรณ์ไฮเทคตา่งๆ และมรีา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกชมิมากมาย 
 
อสิระอาหาร 1 วนั (เชา้/กลางวนั/เย็น) เพือ่ใหท้า่นไดล้ิม้ลองอาหารอรอ่ยๆ ในยา่นตา่งๆ ตลอดทาง 
 
จากนัน้น าทกุทา่นเขา้สูท่ีพั่ก (ฮอ่งกง)  PENTA HOTEL, SAV HOTEL หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสาม  วดัแชกง – จวิเวอรี ่– สนามบนิ 

บรกิารอาหารเชา้ ต ิม่ซ า ณ ภตัตาคาร (2) 

วัดแชกง หรอื วัดกงัหัน  เป็นวัดหนึง่ทีป่ระชาชนชาวจนีในฮอ่งกง  ใหค้วามเลือ่มใสศรัทธาอยา่งมาก สรา้งขึน้เพือ่
ระลกึถงึต านานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่  วัดนีถ้กูกลา่วขานใหเ้ป็น  วัดทีข่ ึน้ชือ่ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชือ่ทีว่า่ 
การหมนุกงัหันกลับทศิ จะชว่ยหมนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้เริม่ตน้ปีใหม ่เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและน าแต่
สิง่ดีๆ  เขา้มา  *** ขอใหท้า่นมคีวามตัง้ใจในการขอพร สถติสิ าเร็จทกุราย 



 

 
โรงงานจวิเวอรร์ี ่ ท่านจะไดพ้บกับ จีก้ังหัน เครือ่งรางของขลังชือ่ดัง ทีท่ั่วโลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งที่
ฮอ่งกงเท่านัน้**ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดังจาก วัดแชกง วงลอ้กังหันปัดเป่าอปุสรรค พัดพาโชคลาภมาสูต่นเอง
และครอบครัว ทา่นสามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีซึง่ดารานยิมเป็นอยา่งมาก เพราะส าเร็จตามทีข่อ 

 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นประมง (3)  เมนพูเิศษ! อาหารทะเล หลหียุน่มนุ 

City Gate Outlet ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ ่ทีร่วบรวมสนิคา้กฬีา นาฬกิา เครือ่งหนัง Brandnameชือ่ดังในราคา

โรงงาน บางรุน่ลดพเิศษ 30-70%อาทเิชน่Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และอืน่ๆ อกีมากมาย  

**หากมเีวลามากพอจะพาทา่นไปโปรแกรมนี*้* 

 

 

17.05 น.  เหริฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบนิCATHEY PACIFIC (CX)เทีย่วบนิ CX703 
19.00 น.  ถงึประเทศไทย สนามบนิสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพทกุทา่น 
ทีน่ั่งแบบ 3-3-3  / มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 30 กก. 
หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ไดท้า่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้ 

 
ขอ้ส าคญัควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืงก าหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่า
เทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวร ์ดว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวรจ์งึเรยีนใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคับใดๆทัง้สิน้ 



 

 
อตัราคา่บรกิาร *รวม* 

1. ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป – กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  
2. ทีพ่ักโรงแรม4 ดาว รวม 2 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 

หมายเหต:ุ  การจัดหอ้งพักส าหรับเด็ก มเีงือ่นไขดังนี ้
- เด็กอาย ุตัง้แต ่0 – 4 ขวบ  จัดใหน้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้หญ ่ 
- เด็กอาย ุตัง้แต ่4 ขวบ ขึน้ไป  จดัใหน้อนเสรมิ 1 เตยีง 

3. อาหาร 3มือ้ ตามโปรแกรม (**หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได*้*) 
4. คา่ทปิ ไกดแ์ละคนขบัรถ (ทอ้งถิน่)  *ไมใ่ชค่า่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากไทย* 
5. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม 
6. คา่ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไมใ่ชค่า่ทปิ) 
7. คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
8. ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แต ่อาย ุ1 – 75 ปี เทา่นัน้ ** 
หมายเหต:ุ  กรณีผูเ้ดนิทางมอีายตุัง้แต ่ 76 – 80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง 
และ ส าหรับผูเ้ดนิทาง อาย ุ81 ปี ขึน้ไป กรมธรรมไ์มรั่บคุม้ครองใดๆ ทัง้ส ิน้ *** 

9. ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทกุชนดิ (สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 
10. คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 1 ใบ จ ากดัไมเ่กนิ 30 กก.  

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

1. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากไทยตามสนิน ้าใจของทกุทา่น 
2. ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร์

,ซกัรดีคา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,
การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

เงือ่นไขการจองทวัร ์
1. ช าระมดัจ าคา่ทวัร ์ 5,000 บาท ภายใน 2วัน นับจากวนัทีย่นืยนัจอง สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง20 

วันท าการ เนือ่งจากอยูใ่นชว่งวันหยดุยาว  (กรณีทา่นจองหลัง 20 วัน กอ่นเดนิทาง *ตอ้งช าระเต็ม
จ านวนเทา่นัน้*)พรอ้มแนบส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ขอภาพชดัเจนเทา่นัน้) โดยมวีนัหมดอายคุงเหลอื
ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  และมหีนา้วา่งไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

 

ส าคญัมาก!!  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิทีน่ ัง่อตัโนมตั ิ
หากทา่นไมช่ าระคา่มดัจ าคา่ทัวรต์ามก าหนดวันช าระเงนิในใบอนิวอย 

 
 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
1. ทัวรเ์ป็นราคาเหมาในอตัราพเิศษ ส าหรับการจองพรอ้มออกตั๋วทันท ี เมือ่ทา่นช าระคา่ทัวรแ์ลว้จะไม่

สามารถยกเลกิ หรอื ขอคนืเงนิใหแ้กท่า่นไดท้กุกรณี  
2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกไมว่า่ดว้ยกรณีใด

ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  
3. กรณีงดการใชบ้รกิารรายการทัวรใ์ดรายการหนึง่ หรอื ไมเ่ดนิทางครบทัง้โปรแกรมพรอ้มกรุ๊ป บรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์และปฏเิสธการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นทกุกรณี 
4. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ทา่นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์(จากโรงพยาบาลเทา่นัน้) มารับรอง 

ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่
ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอื
ลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม
สถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 

 
เงือ่นไขส าคญัควรทราบ 
 

1. ราคานีส้ าหรับกรุ๊ปทีม่จี านวนผูเ้ดนิทาง (ช าระคา่ทวัร ์100 %) จ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป เทา่นัน้  บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ให ้
ทา่นทราบลว่งหนา้ หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
บรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค ์



 

2. หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มดัจ าและคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ 
- 3 วัน กอ่นเดนิทาง ทา่นจะไดรั้บใบนัดหมายเพือ่เตรยีมตวัการเดนิทาง  
- 1 วัน กอ่นเดนิทาง  หวัหนา้ทัวรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรยีมตวัเดนิทางแกท่า่นอกีครัง้ 

3. อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีส้ าหรับโปรแกรมลงรา้นคา้ทอ้งถิน่ โดยรว่มกบัการทอ่งเทีย่วประเทศนัน้ๆ เพือ่
สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหก้บันักทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จั้ก ไดแ้ก ่หยก, บวัหมิะ, ผา้
ไหม, ชาสมนุไพร, ไขม่กุ, การนวดฝ่าเทา้ฯลฯ ซึง่สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยบางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคา
ประหยดั จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นคา้มคีวามจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม
สนิคา้ดังกลา่ว...โดยใชเ้วลาประมาณ 60-90 นาท ีตอ่รา้นคา้ ทา่นจะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นประสงคจ์ะไมเ่ขา้รา้นคา้ทอ้งถิน่ดังกลา่ว ไม่
วา่จะกอ่นซือ้ทัวร ์หรอื วันเดนิทางไปถงึ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทัวรเ์พิม่ ในอตัรา 1,000 หยวน 
(เงนิสกลุจนีเทา่นัน้) 

4. ผูเ้ดนิทางทีม่อีาย ุ65 ปี ขึน้ไป หรอื ทา่นทีร่อ้งขอรถเข็น (Wheel Chair)ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์
ประกอบการเดนิทาง เพือ่ยนืยนัสขุภาพวา่ทา่นเหมาะสมแกก่ารเดนิทางได ้ เนือ่งจากโปรแกรมเสน้ทาง
นี ้ทา่นตอ้งเดนิทางขา้มหลายเมอืง รวมถงึเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักบอ่ย หากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ พบวา่ 
ทา่นชว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกา้วกวา่คนปกต ิ มอีาการหอบหดื อาหารชกั อาหารเกร็ง
ควบคมุตนเองไมไ่ดห้รอื ตอบสนองชา้ผดิปกต ิและไมม่ใีบรับรองแพทยป์ระกอบ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ไมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทาง โดยค านงึถงึความปลอดภยัทา่นเป็นส าคญั 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทวัรไ์ดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้  มคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะค านงึถงึประโยชน์
สงูสดุของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ทา่นตอ้งเดนิทางไป-กลับ 
ตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้  *กรณีทา่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง ทา่นตอ้งแจง้กอ่นเดนิทาง 7 วัน
เทา่นัน้ พรอ้มสง่พาสปอรต์มาใหม ่ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาท ตอ่ทา่น 

7. ทา่นทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางทีร่ะบ ุกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่ห ้
รับทราบกอ่นการท าจองทัวร ์ทา่นจะสามารถผา่นดา่นไดเ้ร็วขึน้ โดยไมต่อ้งตอ่แถวในกรุ๊ป 
โดยทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ ไมม่กีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีทกุกรณี 

8. บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จ้กักัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจา่ยคา่
พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

9. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 

 


