
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*รหสัทวัร ์HKTG07* จดุเดน่โปรแกรม 

1. เพลดิเพลนิใน ดสินยีแ์ลนด ์ แบบเต็มวนั *ชมพลไุฟปราสาท 20.00 น.*  

2. ชอ้ปป้ิง 2 ยา่นดัง  (1) ตลาดมงกก๊ รวมแบรนดด์ังรองเทา้กฬีา (2) จมิซาจุย่ รวมแบรนดด์ังกระเป๋า 

 

*โปรดอา่นกอ่นจอง !!!!* 

 ราคาทวัร ์ยงัไมร่วม คา่ทปิไกด/์คนขบัรถทอ้งถิน่ 1,000 บาท/ทา่น (เกบ็ทีส่นามบนิไทย) 

 ผูใ้หญ/่เด็กโต เก็บทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ในอตัราเทา่กนั, ทารก 0-2 ปี ไมเ่ก็บคา่ทปิไกด ์

 ราคาทวัร ์ส าหรับพาสปอรต์คนไทยเทา่นัน้  (คนตา่งชาต ิ+เพิม่ 1,000 บาท จากราคาทวัร)์ 

 
*เงือ่นไขการออกเดนิทาง* 

 คณะจองได ้ 15 ทา่น  หรอื มากกวา่ กรุ๊ปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์  
 คณะจองได ้ 1 – 14 ทา่น  กรุ๊ปไมอ่อกเดนิทาง  *คนืเงนิเต็มจ านวน* โดยแจง้ผล 7 วัน กอ่นเดนิทาง  

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์  3 วัน 2 คืน 



 

 

ตารางเดนิทาง   

ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 

ผูใ้หญ ่

(โปรโมช ัน่) 

เด็ก 2-12 ปี 

(ราคาปกต)ิ 
พกัเดีย่ว 

03 – 05 ตลุาคม 2560 (องัคาร – พฤหัสบด)ี 13,888.- 13,888.- 5,500.- 

04 – 06 ตลุาคม 2560 (พธุ – ศกุร)์ 13,888.- 13,888.- 5,500.- 

05 – 07 ตลุาคม 2560 (พฤหัสบด ี– เสาร)์ 14,888.- 14,888.- 5,500.- 

12 – 14 ตลุาคม 2560 (พฤหัสบด ี– เสาร)์ 14,888.- 14,888.- 5,500.- 

13 – 15 ตลุาคม 2560  (ศกุร ์– อาทติย)์ 15,888.- 15,888.- 5,500.- 

17 – 19 ตลุาคม 2560  (องัคาร – พฤหัสบด)ี 13,888.- 13,888.- 5,500.- 

19 – 21 ตลุาคม 2560  (พฤหัสบด ี– เสาร)์ 14,888.- 14,888.- 5,500.- 

20 – 22 ตลุาคม 2560  (ศกุร ์– อาทติย)์ 15,888.- 15,888.- 5,500.- 

23 – 25 ตลุาคม 2560 (จันทร ์– พธุ) 13,888.- 13,888.- 5,500.- 

24 – 26 ตลุาคม 2560  (องัคาร – พฤหัสบด)ี 13,888.- 13,888.- 5,500.- 

25 – 27 ตลุาคม 2560  (พธุ – ศกุร)์ 13,888.- 13,888.- 5,500.- 

27 – 29 ตลุาคม 2560   (ศกุร ์– อาทติย)์ 15,888.- 15,888.- 5,500.- 

28 – 30 ตลุาคม 2560   (เสาร ์– จันทร)์ 15,888.- 15,888.- 5,500.- 

29 – 31 ตลุาคม 2560   (อาทติย ์– องัคาร) 13,888.- 13,888.- 5,500.- 

31ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 2560 (องัคาร –พฤหัสบด)ี 13,888.- 13,888.- 5,500.- 

หมายเหต ุ:  ทารก 0-2 ปี  ราคา  4,888.-  บาท / *น ัง่ตกัผูใ้หญ ่ไมม่ ีSeat* 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร.์..ขอใหท้กุทา่นอา่นโปรแกรมและเงือ่นไขใหเ้ขา้ใจชดัเจน ** 

มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ จะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัท ัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

วนัแรก     กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – ตลาดมงกก๊ (Lady Market) 

11.00 น.  ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู9  ROW T 

สายการบนิ  EMIRATES  AIRLINE (EK) โดยมป้ีายรับทัวรพ์รอ้มเจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับทกุทา่น 

AIRBUS A380 (ทีน่ั่ง 3-4-3) / มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 30 กก. 

หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ (ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้) 

14.05 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ EK384 

18.05 น.  ทกุทา่นมาถงึ  สนามบนิฮอ่งกง  หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  หวัหนา้ทวัรน์ า

ทา่นรับกระเป๋า จากนัน้ออกเดนิทางไปสู ่ตลาดมงกก๊  **อสิระอาหารเย็นวนัตามอธัยาศยั** 



 

 
ตลาดมงกก๊ (Lady Market) เป็นยา่นขาย เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ และ ของทีร่ะลกึในราคายอ่มเยา ตัง้อยูบ่น

ถนนตงุ ชอย เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทอดยาว 1 กโิลเมตร  ใหโ้อกาสคณุไดฝึ้กฝนทักษะการตอ่ราคาอยา่งเพลดิเพลนิ 

ชือ่ของตลาดแหง่นีม้ทีีม่าจากการเป็นแหลง่ขายสนิคา้ส าหรับสตรทีกุวัย อยา่งไรก็ตาม ยงัมสีนิคา้อกีหลากหลาย 

เชน่ นาฬกิา เครือ่งส าอาง กระเป๋า เครือ่งตกแต่งบา้น CD และของกระจุกกระจกิใหเ้ลอืกซือ้ จนคุณสามารถ

เพลดิเพลนิกบัการชมตลาดไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งตัง้ใจไปซือ้สนิคา้ใดๆ สกัช ิน้ 

เขา้สูท่ ีพ่กั (ฮอ่งกง)  CRUISE, O HOTEL, SOUTH CHINA     หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสอง     ดสินีย่แ์ลนด ์(เต็มวนั) + ชมพลไุฟปราสาท 2 ทุม่ 

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์น าทกุทา่นกา้วเขา้สู ่7 ดนิเเดนมหศัจรรย ์ทีม่ทีัง้เรือ่งราวสดุลกึลับ ไวลด์เวสต ์ทอยสตอรี ่
เรือ่งเหนอืจนิตนาการ การผจญภยั หว้งอวกาศ และทวปีอเมรกิา ซึง่ทกุดนิแดนจะตอ้นรับทกุคนดว้ยเครือ่งเลน่
แสนสนุกระดับโลก เหลา่เพือ่นดสิบนยี ์ตวัโปรด และการแสดงสไตลบ์รอดเวยส์ดุตระการตา  ** ใหท้กุทา่น
เพลดิเพลนิอยา่งอสิระจนถงึเวลาชมการแสดงพลไุฟปราสาท 20.00 น. ** 
 

** บรกิารอาหารกลางวนั/เย็น ภายในสวนสนุก ** 
ไกดแ์จกคปูองอาหาร 1 ใบ / ทา่น 



 

 
 

 

 

เขา้สูท่ ีพ่กั (ฮอ่งกง)  CRUISE, O HOTEL, SOUTH CHINA     หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสาม    วคิตอเรยีพอยท ์ –  อา่วรพีลสัเบย ์– วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกง – จวิเวอรร์ ี ่ 

               ชอ้ปป้ิงนาธาน – สนามบนิฮอ่งกง 

บรกิารอาหารเชา้ ณ  ภตัตาคาร (3) 

วคิตอเรยีพอยท ์เป็นจดุชมววิเมอืงทีย่อดเยีย่มทีส่ดุ ตอ้งทึง่กบัสสีนัทีส่วยงามของเสน้ขอบฟ้า  



 

อา่ววคิตอเรยีทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก และตกึระฟ้าทีพุ่ง่ทะยานขึน้สงูตัดกบัแนวเขาเขยีวขจอีนัแสนสงบ  

 
อา่วรพีลสัเบย ์ หาดทรายยาวรปูพระจันทรเ์สีย้วเป็นหนึง่ในหาดทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง อาคาร
สโมสรของสมาคมกูภ้ยัของฮอ่งกงสรา้งขึน้ในสไตลจ์นีดัง้เดมิ เพดานตกแตง่ดว้ยลวดลายมงักรขดเป็นวงทีดู่
อลังการ รปูปัน้คูส่งูตระหงา่นของ เจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ มคีวามโดดเดน่ทา่มกลางสวนสวย

 
วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวัดที่มอีายุกว่าครึง่ศตวรรษ รายลอ้มดว้ยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมคีวาม
งดงามดว้ยอาคารทีต่กแตง่แบบจนีโบราณ ตัง้อยูบ่นไหล่เขาเกาลูน เป็นวัดทีช่าวฮอ่งกงเชือ่ว่ามคีวามศักดิส์ทิธิ์
และเป็นศนูยร์วมแหง่ความเชือ่ทางศาสนาถงึ 3 ศาสนาดว้ยกนั ไดแ้ก ่เต๋า พุทธ และขงจื๊อ ในแต่ละวันจะมผีูค้น
หลั่งไหลมากราบไหวต้ลอดเวลา โดยเฉพาะนักทอ่งเทีย่วทีม่าเพือ่สกัการะขอพรจากทา่นมหาเทพ 



 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร (4) 

วัดแชกง หรอื วัดกงัหัน *ไหวข้อความส าเร็จธรุกจิการงาน*  เป็นวดัหนึง่ทีป่ระชาชนชาวจนีในฮอ่งกง ให ้

ความเลือ่มใสศรัทธาอยา่งมาก สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึต านานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่  วัดนีถ้กูกลา่วขานใหเ้ป็น  วดัที่

ข ึน้ชือ่ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชือ่ทีว่า่ การหมนุกงัหันกลับทศิ จะชว่ยหมนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็น

ดไีด ้เริม่ตน้ปีใหม ่เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและน าแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มา   

*** ขอใหท้า่นมคีวามตัง้ใจในการขอพร เทพเจา้องคน์ี ้ดาราดงัๆ มาขอส าเร็จทกุราย 

 

โรงงานจวิเวอรร์ี ่ ทา่นจะไดพ้บกบั จีก้งัหัน เครือ่งรางของขลังชือ่ดัง ทีท่ัว่โลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งที่

ฮอ่งกงเทา่นัน้**ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดังจาก วัดแชกง วงลอ้กงัหันปัดเป่าอปุสรรค พัดพาโชคลาภมาสูต่นเอง

และครอบครัว ทา่นสามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีซึง่ดารานยิมเป็นอยา่งมาก เพราะส าเร็จตามทีข่อ 

 

จมิซาจุย่ (ถนนนาธาน) ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปแหง่แรกของเกาะฮอ่งกงทีท่ันสมยัทีส่ดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทกุประเภท 



 

รวมทัง้โรงแรมนับสบิ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญท่ีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุโลก ล ้าสมยัสดุ ๆ 

แปลกใหม ่หลากหลายประเภทใหจั้บจา่ย ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล 

โทรศัพทม์อืถอื เชญิเลอืกชมซือ้สนิคา้แฟชัน่ทีม่เีอกลกัษณ์เป็นของ ตวัเองในสนิคา้กิ๊บเกม๋ากมาย ใหไ้ดเ้ลอืก

มกิซแ์อนดแ์มช ไดอ้ยา่งเมามนัสก์นัเลยทเีดยีว   

 
21.50 น.  เหริฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบนิ  EMIRATES  AIRLINE (EK) เทีย่วบนิ EK385 
23.45 น.ถงึประเทศไทย สนามบนิสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพทกุทา่น 
AIRBUS A380 (ทีน่ั่ง 3-4-3) / มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 30 กก. 

หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ไดท้า่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้ 
 

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี 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. ทีพ่ักโรงแรม 3 ดาว รวม 2 คนื ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 

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

3. อาหาร 4 มือ้ ตามโปรแกรม (**หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได*้*) 
4. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม 
5. คา่ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไมใ่ชค่า่ทปิ) 
6. คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
7. 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 *** 

8. ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทกุชนดิ (สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 
9. คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 1 ใบ จ ากดัไมเ่กนิ 20 กก.  

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 
1. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ (ทอ้งถิน่) 1,000 บาท/ทา่น *ไมใ่ชค่า่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากไทย* 
2. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากไทย (ไมใ่ชข่องไกดท์อ้งถิน่) ตามสนิน ้าใจของทกุทา่น 
3. ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร์

,ซกัรดีคา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,



 

การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 
 
เงือ่นไขการจองทวัร ์

1. ช าระมดัจ าทวัรเ์พือ่รกัษาบคุกิง้ของทา่น  5,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมง 
2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง  30 วนั  เพือ่การนัตเีดนิทาง 100% 
3. แนบส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (ขอภาพชดัเจนเทา่น ัน้) โดยมวีนัหมดอายคุงเหลอืไมต่ า่กวา่ 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. หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มดัจ าและคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ 
- 3 วัน กอ่นเดนิทาง ทา่นจะไดรั้บใบนัดหมายเพือ่เตรยีมตวัการเดนิทาง  
- 1 วัน กอ่นเดนิทาง  หวัหนา้ทัวรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรยีมตวัเดนิทางแกท่า่นอกีครัง้ 

2. 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) 

3. 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 

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

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

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

7. บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนั กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจา่ยคา่
พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

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

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

 
 

 
 
 

 
 


