
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 จดุเดน่โปรแกรม 

รวมคา่เขา้ดสินยีแ์ลนด ์+ รถรับสง่ไปกลบั  

อยูใ่นสวนสนุกเต็มวนัพรอ้มชมพลไุฟปราสาท 

ลิม้ลอง ติม่ซ า,  ่า่นยา่ง เป็นเมนู Signature ของฮอ่งกง   

ขอพรวัดแชกง ธรุกจิการงาน ส าเร็จทกุราย! 

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน 



 

 

ตารางเดนิทาง 

ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 

ผูใ้หญ ่

(โปรโมช ัน่) 

เด็ก 2-18 ปี 

(ราคาปกต)ิ 
พกัเดีย่ว 

04 – 06 ธันวาคม 2560 **วันพอ่    ( จันทร ์– พธุ ) 13,888.- เพิม่ 3, 000.- 5, 500.- 

11 – 13 ธันวาคม 2560                ( จันทร ์– พธุ ) 13,888.- เพิม่ 3, 000.- 5, 500.- 

27 – 29 ธันวาคม 2560                  ( พธุ – ศกุร ์) 14,888.- เพิม่ 3, 000.- 5, 500.- 

28 – 30 ธันวาคม 2560          ( พฤ่ัสบด ี– เสาร ์) 15,888.- เพิม่ 3, 000.- 5, 500.- 

01 – 03 มกราคม 2561 **วันปีใ่ม ่( จันทร ์– พธุ ) 17,888.- เพิม่ 3, 000.- 5, 500.- 

02 – 04 มกราคม 2561       ( องัคาร – พฤ่สับด ี) 16,888.- เพิม่ 3, 000.- 5, 500.- 

หมายเหต ุ: ทารก 0-2 ปี ราคา 6,888.- บาท / น ัง่ตกัผูใ้หญไ่มม่เีบาะน ัง่ 

 

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัรก์อ่นจอง! เมือ่ทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรบัเงือ่นไขครบทกุขอ้แลว้!!* 

 ราคาดังกลา่ว  ยงัไมร่วม  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 บาท (เก็บทีส่นามบนิไทย) 

  ผูใ้่ญแ่ละเด็กทีม่อีายตุัง้แต ่2 ขวบ ขึน้ไป เกบ็คา่ทปิในอตัราเทา่กนั   

  ทารก อายตุ ่ากวา่ 2 ปี  ไมเ่ก็บคา่ทปิไกด ์

 ราคาดังกลา่วส า่รับผูเ้ดนิทางพาสปอรต์คนไทยเทา่นัน้  

  กรณีเป็นพาสปอรต์ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ 1, 000 บาท จากราคาทวัร ์

 ราคาดังกลา่วเป็น  ราคาโปรโมชัน่ จ าเป็นตอ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางตามเงือ่นไขแลนดก์ า่นด 

            ผูเ้ดนิทาง ขัน้ต า่ 15 ทา่น ขึน้ไป กรุ๊ปสามารถออกได ้(มี่ วั่นา้ทวัร)์ 

                ผูเ้ดนิทาง นอ้ยกวา่ 15 ทา่น กรุ๊ปไมส่ามารถออกได ้ 

                ทัวรจ์ะคนืเงนิคา่จองทัวรแ์กท่า่น  เต็มจ านวน  โดยจะแจง้กอ่นเดนิทาง 7 วัน  

  ทา่นทีจ่ะตอ้งมจีองตัว๋ภายในประเทศ ควรเลอืกเทีย่วบนิเผือ่เวลาตอ่เครือ่ง 

                ลงสนามบนิดอนเมอืง  ควรเผือ่เวลาตอ่เครือ่ง อยา่งนอ้ย 4 ชัว่โมง ทัง้ขาไปและขากลบั  

                ลงสนามบนิสวุรรณภมู ิ ควรเผือ่เวลาตอ่เครือ่ง อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง ทัง้ขาไปและขากลับ 

  ใบนัด่มายการเตรยีมตวัเดนิทาง  สามารถจัดสง่ใ่ท้า่นกอ่นเดนิทาง 3 วัน  

 

 

รายละเอยีดโปรแกรมทวัร ์

วนัแรก     กรงุเทพฯ  –  ฮอ่งกง  –  ตลาดมงกก๊ (Lady Market) 

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

สายการบนิ EMIRATES  AIRLINE (EK) โดยมป้ีายรับทวัรพ์รอ้มเจา้่นา้ที ่คอยตอ้นรับทกุทา่น 

มอีา่ารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โ่ลดกระเป๋าได ้1 ใบ 30 กก. 

่มายเ่ต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่ง่นา้ได ้ (ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้) 

13.45 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ EK384 

17.30 น. ทกุทา่นมาถงึ  สนามบนิฮอ่งกง  ่ลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  ่วั่นา้ทวัรน์ า

ทา่นรับกระเป๋า  จากนัน้เดนิออกทาง Hall B  พบไกดท์อ้งถิน่เรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นเขา้สูโ่ปรแกรมทัวร ์  



 

 
ตลาดมงกก๊ (Lady Market)  เป็นยา่นขายเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ และของทีร่ะลกึในราคายอ่มเยา ตัง้อยูบ่น

ถนนตงุ ชอย เป็นแ่ลง่ชอ้ปป้ิงทอดยาว 1 กโิลเมตรใ่โ้อกาสคณุไดฝึ้กฝนทกัษะการตอ่ราคาอยา่งเพลดิเพลนิ 

ชื่อของตลาดแ่่งนี้มีที่มาจากการเป็นแ่ล่งขายสนิคา้ส า่รับสตรีทุกวัย อย่างไรก็ตาม ยังมีส ินคา้อีก

่ลาก่ลาย เชน่ นาฬกิา เครือ่งส าอาง กระเป๋า เครือ่งตกแต่งบา้น CD และของกระจุกกระจกิใ่เ้ลอืกซือ้ จน

คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัการชมตลาดไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งตัง้ใจไปซือ้สนิคา้ใดๆ สกัช ิน้ 

** อสิระอาหารเย็นดว้ยตนเอง ** 

เขา้สูท่ ีพ่กั (ฮอ่งกง) HOTHL EASE /SILKA TSUEN WAN HOTEL    หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสอง   ดสินีย่แ์ลนด ์(เต็มวนั) + ชมพลไุฟปราสาท  

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

ดสินยีแ์ลนด ์น าทกุทา่นกา้วเขา้สู ่7 ดนิเเดนม่ศัจรรย ์ทีม่ทีัง้เรือ่งราวสดุลกึลบั ไวลด์เวสต ์ทอยสตอรี ่เรือ่ง

เ่นอืจนิตนาการ การผจญภยั ่ว้งอวกาศ และทวปีอเมรกิา ซึง่ทกุดนิแดนจะตอ้นรับทกุคนดว้ยเครือ่งเลน่แสน

สนุกระดับโลก เ่ลา่เพือ่นตวัโปรด และการแสดงสไตลบ์รอดเวยส์ดุตระการตา  

** ใหท้กุทา่นเพลดิเพลนิอยา่งอสิระจนถงึเวลาชมการแสดงพลไุฟปราสาท 20.00 น. ** 

 



 

 

 

 
** อสิระอาหาร กลางวนั/เย็น ภายในสวนสนกุ  เพือ่ใหท้า่นอยูก่บับรรยากาศนา่รกัๆ ตลอดวนั  ** 

สมควรแกเ่วลา  ไกดแ์ละรถมารอรบัทา่น ณ จดุนดัพบ 

เขา้สูท่ ีพ่กั (ฮอ่งกง) HOTHL EASE /SILKA TSUEN WAN HOTEL    หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสาม   วคิตอเรยีพอยท ์ –  อา่วรพีลสัเบย ์ –  วดัแชกง  – จวิเวอรร์ ี ่

              ชอ้ปป้ิงนาธาน  –  สนามบนิฮอ่งกง 

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (2) 



 

วคิตอเรยีพอยท ์(Mid-Level) เป็นจดุชมววิเมอืงทีย่อดเยีย่มทีส่ดุ ตอ้งทึง่กบัสสีนัทีส่วยงามของเสน้ขอบฟ้า  

อา่ววคิตอเรยีทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก และตกึระฟ้าทีพุ่ง่ทะยานขึน้สงูตัดกบัแนวเขาเขยีวขจอีนัแสนสงบ  

 

อา่วรพีลสัเบย ์ ่าดทรายยาวรปูพระจันทรเ์สีย้วเป็น่นึง่ใน่าดทีส่วยงามทีส่ดุแ่ง่่นึง่ของฮอ่งกง อาคาร

สโมสรของสมาคมกูภ้ยัของฮอ่งกงสรา้งขึน้ในสไตลจ์นีดัง้เดมิ เพดานตกแตง่ดว้ยลวดลายมงักรขดเป็นวงทีดู่

อลังการ รปูปัน้คูส่งูตระ่งา่นของ  เจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโ่ว่  มคีวามโดดเดน่ทา่มกลางสวนสวย

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

วัดแชกง ่รอื วัดกงั่ัน *ไ่วข้อความส าเร็จธรุกจิการงาน*เป็นวัด่นึง่ทีป่ระชาชนชาวจนีในฮอ่งกง ใ่ค้วาม

เลือ่มใสศรัทธาอยา่งมาก สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึต านานแ่ง่นักรบราชวงศซ์ง่  วดันีถ้กูกลา่วขานใ่เ้ป็น  วดัทีข่ ึน้

ชือ่ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชือ่ทีว่า่ การ่มนุกงั่นักลับทศิ จะชว่ย่มนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็นดี

ได ้เริม่ตน้ปีใ่ม ่เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและน าแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มา   

*** ขอใ่ท้า่นมคีวามตัง้ใจในการขอพร เทพเจา้องคน์ี ้ดาราดังๆ มาขอส าเร็จทกุราย*** 



 

 

โรงงานจวิเวอรร์ี ่ ทา่นจะไดพ้บกบั จีก้งั่ัน เครือ่งรางของขลังชือ่ดัง ทีท่ัว่โลกใ่ก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งที่

ฮอ่งกงเทา่นัน้**ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดังจาก วัดแชกง วงลอ้กงั่ันปัดเป่าอปุสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่

ตนเองและครอบครัว ทา่นสามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีซึง่ดารานยิมเป็นอยา่งมาก เพราะส าเร็จ

ตามทีข่อ 

 

จมิซาจุย่ (ถนนนาธาน) ถอืเป็นแ่ลง่ชอ้ปแ่ง่แรกของเกาะฮอ่งกงทีท่ันสมยัทีส่ดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทกุประเภท 

รวมทัง้โรงแรมนับสบิ และ่า้งสรรพสนิคา้ขนาดใ่ญท่ีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุโลก ล ้าสมยัสดุ ๆ 

แปลกใ่ม ่่ลาก่ลายประเภทใ่จั้บจา่ย ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล 

โทรศัพทม์อืถอื เชญิเลอืกชมซือ้สนิคา้แฟชัน่ทีม่เีอกลกัษณ์เป็นของ ตวัเองในสนิคา้กิ๊บเกม๋ากมาย ใ่ไ้ดเ้ลอืก

มกิซแ์อนดแ์มช ไดอ้ยา่งเมามนัสก์นัเลยทเีดยีว   

 

สมควรแกเ่วลา  น าทกุทา่นเดนิทางไปสนามบนิ เชค็อนิ โ่ลดสมัภาระ 

21.15 น.  เ่ริฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบนิ EMIRATES  AIRLINE (EK) เทีย่วบนิ EK385 

23.15 น.  ถงึประเทศไทย สนามบนิสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพทกุทา่น 

มอีา่ารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โ่ลดกระเป๋าได ้1 ใบ 30 กก. 

่มายเ่ต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่ง่นา้ได ้ ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้ 

 

 



 

ขอ้ส าคญัควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแ่ง่เมอืงจนี ทกุเมอืงก า่นดใ่ม้กีาร
ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใ่นั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวั่มิะ, ่ยก, ชา, นวดฝ่า
เทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้ไ่มซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวร ์ดว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวรจ์งึเรยีนใ่ก้บั
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซือ้่รอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้เป็น่ลกั ไมม่กีารบงัคับใดๆทัง้สิน้ 
 
อตัราคา่บรกิาร *รวม* 

1. ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประ่ยดั ไป – กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  
2. ทีพ่ักโรงแรม  4 ดาว รวม 2 คนื ตามโปรแกรม (จดัใ่พ้กั่อ้งละ 2-3 ทา่น ตามเ่มาะสม) 

่มายเ่ต:ุ  การจัด่อ้งพักส า่รับเด็ก มเีงือ่นไขดังนี ้
- เด็กอาย ุตัง้แต ่0 – 4 ขวบ  จัดใ่น้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้่ญ ่ 
- เด็กอาย ุตัง้แต ่4 ขวบ ขึน้ไป  จดัใ่น้อนเสรมิ 1 เตยีง 

3. อา่าร 3  มือ้ ตามโปรแกรม (**่ากทา่นไมท่านอา่ารมือ้ใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได*้*) 
4. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม 
5. คา่ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไมใ่ชค่า่ทปิ) 
6. คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
7. ประกนัอบุตัเิ่ตรุะ่วา่งเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

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

8. ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทกุชนดิ (สงวนสทิธเิก็บเพิม่่ากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 
9. คา่ระวางน ้า่นักกระเป๋า โ่ลดใตท้อ้งเครือ่ง 1 ใบ จ ากดัไมเ่กนิ 20 กก.  

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 
1. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ 1, 000 บาท/ทา่น *เกบ็ทีส่นามบนิไทย* 

         - คา่ทปิ่ัว่นา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย  ตามสนิน ้าใจของทกุทา่น 
2. ภาษี่ัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ อา่ารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศัพท-์โทรสาร, อนิเตอรเ์น็ต, มนิบิาร์

, ซกัรดีคา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล, 
การนัด่ยดุงาน, การถกูปฏเิสธไมใ่่อ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้่นา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้่นา้ที่
กรมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเ่นอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 
เงือ่นไขการจองทวัร ์

1. เก็บคา่ทัวร ์  *เต็มจ านวนเนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่*  นับจากวันทีย่นืยนัจอง 
2. กรณุาแนบส าเนา่นังสอืเดนิทาง ฉบบัทีว่ัน่มดอายคุงเ่ลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

และมี่ นา้วา่งเ่ลอืไมน่อ้ยกวา่ 2 ่นา้ และถา่ย่นา้คูบ่นลา่งเทา่นัน้ (ตามตวัอยา่ง) 

 
 



 

 
ส าคญัมาก!!  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิทีน่ ัง่อตัโนมตั ิหากทา่นไมช่ าระคา่มดัจ าคา่ทวัร ์

ตามก าหนดวนัช าระเงนิ  เพือ่ใหส้ทิธิส์ าหรบัผูท้ ีช่ าระคา่ทวัรเ์ขา้มากอ่น 
 
 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
1. ทัวรเ์ป็นราคาเ่มาในอตัราพเิศษ ส า่รับการจองพรอ้มออกตั๋วทันท ี เมือ่ทา่นช าระคา่ทัวรแ์ลว้จะไม่

สามารถยกเลกิ ่รอื ขอคนืเงนิใ่แ้กท่า่นไดท้กุกรณี  
2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิ่เ้ดนิทางออกไมว่า่ดว้ยกรณีใด

ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  
3. กรณีงดการใชบ้รกิารรายการทัวรใ์ดรายการ่นึง่ ่รอื ไมเ่ดนิทางครบทัง้โปรแกรมพรอ้มกรุ๊ป บรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์และปฏเิสธการคนืเงนิทัง้่มด่รอืบางสว่นทกุกรณี 
4. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ทา่นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์(จากโรงพยาบาลเทา่นัน้) มารับรอง 

ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่
ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเ่ตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ่รอื
ลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิ่ต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัด่ยดุงาน, การจลาจล ่รอืสิง่ของสญู่ายตาม
สถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เ่นอืการควบคมุของบรษัิทฯ 

 
เงือ่นไขส าคญัควรทราบ 
 

1. ่ลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มดัจ าและคา่ทัวรส์ว่นทีเ่่ลอืเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ 
- 3 วัน กอ่นเดนิทาง ทา่นจะไดรั้บใบนัด่มายเพือ่เตรยีมตวัการเดนิทาง  
- 1 วัน กอ่นเดนิทาง  ่วั่นา้ทัวรจ์ะโทรใ่ข้อ้มลูเตรยีมตวัเดนิทางแกท่า่นอกีครัง้ 

2. อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีส้ า่รับโปรแกรมลงรา้นคา้ทอ้งถิน่ โดยรว่มกบัการทอ่งเทีย่วประเทศนัน้ๆ เพือ่
สง่เสรมิใ่ม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใ่ก้บันักทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จั้ก ไดแ้ก ่่ยก,  บวั่มิะ, ผา้
ไ่ม,  ชาสมนุไพร,  ไขม่กุ,  การนวดฝ่าเทา้ฯลฯ ซึง่สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยบางสว่นใ่ท้า่นไดเ้ทีย่วในราคา
ประ่ยดั จงึเรยีนใ่ก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นคา้มคีวามจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม
สนิคา้ดังกลา่ว...โดยใชเ้วลาประมาณ 60-90 นาท ีตอ่รา้นคา้ ทา่นจะซือ้่รอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจ
ของลกูคา้เป็น่ลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆ ทัง้ส ิน้ ่ากทา่นประสงคจ์ะไมเ่ขา้รา้นคา้ทอ้งถิน่ดังกลา่ว ไม่
วา่จะกอ่นซือ้ทัวร ์่รอื วันเดนิทางไปถงึ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทัวรเ์พิม่ ในอตัรา 1, 000 ่ยวน 
(เงนิสกลุจนีเทา่นัน้) 

3. ผูเ้ดนิทางทีม่อีาย ุ65 ปี ขึน้ไป ่รอื ทา่นทีร่อ้งขอรถเข็น (Wheel Chair) ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์
ประกอบการเดนิทาง เพือ่ยนืยนัสขุภาพวา่ทา่นเ่มาะสมแกก่ารเดนิทางได ้ เนือ่งจากโปรแกรมเสน้ทาง
นี ้ทา่นตอ้งเดนิทางขา้ม่ลายเมอืง รวมถงึเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักบอ่ย ่ากเจา้่นา้ทีข่องบรษัิทฯ พบวา่ 
ทา่นชว่ยเ่ลอืตนเองไมไ่ด ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกา้วกวา่คนปกต ิ มอีาการ่อบ่ดื อา่ารชกั อา่ารเกร็ง
ควบคมุตนเองไมไ่ด ้่ รอื ตอบสนองชา้ผดิปกต ิและไมม่ใีบรับรองแพทยป์ระกอบ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ไมอ่นุญาตใ่ท้า่นเดนิทาง โดยค านงึถงึความปลอดภยัทา่นเป็นส าคญั 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทวัรไ์ดต้ามความเ่มาะสม อนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ,  ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ ่รอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใ่ ้
ทราบลว่ง่นา้  มคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถจะเป็นผูบ้ริ่ ารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะค านงึถงึประโยชน์
สงูสดุของลกูคา้เป็นส าคญั 

5. ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ทา่นตอ้งเดนิทางไป-กลับ 
ตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้  *กรณีทา่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง ทา่นตอ้งแจง้กอ่นเดนิทาง 7 วัน



 

เทา่นัน้ พรอ้มสง่พาสปอรต์มาใ่ม ่ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาท ตอ่ทา่น 

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

7. บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใ่แ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนั กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจา่ยคา่
พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

8. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การ่า้มออกนอกประเทศ ่รอื ่า้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎ่มาย ่รอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง ่รอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

9. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การ่า้มออกนอกประเทศ ่รอื ่า้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎ่มาย ่รอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง ่รอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 
 

 
 
 

 


