
 

 
 

 
 
 
 
*รหสัทวัร ์HKTG01*จดุเดน่โปรแกรม 
1. ไปเชา้-กลบัดกึ, พกัโรงแรมหร ูระดบั 4 ดาว+ 
2. เมนพูเิศษ! อาหารทะเล  กุง้, หอย, ปลาหมกึ, ปลา เสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง 
3. โชวพ์เิศษ!  โชวม์า่นนํา้ 3D Man Groove 
 
ตารางเดนิทางและราคาทวัร ์
* ราคาทัวรส์ําหรับคนไทยเทา่นัน้  (คนตา่งชาต ิ+เพิม่ 2,000 บาท จากราคาทัวร)์ 
* ราคาทัวร ์ยังไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบกรุ๊ป 1,500 บาท/ทา่น (เก็บพรอ้มคา่ทัวร)์ 
*ราคาทัวร ์ยังไมร่วมคา่ทปิไกด/์คนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ  1,000 บาท/ทา่น (เก็บทีส่นามบนิไทย) 
* ผูใ้หญ/่เด็ก เก็บทปิไกด/์คนขบัรถ ในอัตราเทา่กนัเทา่นัน้, ทารก 0-2 ปี ไมเ่ก็บคา่ทปิไกด ์
 



 

ตารางเดนิทาง 
*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 

ราคาผูใ้หญ ่
และ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

02 – 04 กนัยายน 2560  (CX700/CX703) 9,888.- 4,000.- 
 

** โปรดอา่น โปรแกรมและเง ือ่นไขท ัง้หมดใหค้รบถว้นทกุคร ัง้ หากมขีอ้สงสยัใดๆ 
โปรดสอบถามผูข้ายทนัท ี กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะถอืวา่ 

** ทา่นรบัทราบ และยนิยอมปฏบิตัติามโปรแกรมและเง ือ่นไขอยา่งเขา้ใจตรงกนัแลว้ ** 
 
วนัแรก     กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง –Citygate Outlet –เกาะลนัเตา –เซนิเจ ิน้ 
*สําหรับพเีรยีด 2 – 4 กนัยายน 
05.30น.  ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M 
สายการบนิCATHEY PACIFIC (CX)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับคณะ 
น่ังแบบ 3-3-3 / มอีาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 20 กก. 
หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ (ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้) 
08.15 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ CX700 
12.15 น.  ทกุทา่นมาถงึสนามบนิฮอ่งกง หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  หวัหนา้ทวัรนํ์า
ทา่นเดนิออกทาง Exit Hall B เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่..รถโคช้รอรับทา่นออกเดนิทาง 
City Gate Outlet ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ ่ทีร่วบรวมสนิคา้กฬีา นาฬกิา เครือ่งหนัง Brandnameชือ่ดังในราคา
โรงงาน บางรุน่ลดพเิศษ 30-70%อาทเิชน่Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และอืน่ๆ อกีมากมาย  
อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัยภายในศนูยก์ารคา้ 

 

 
กระเชา้นองปิง 360 เป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในโลก มุง่สูท่ีร่าบนองปิงในเวลา 25 นาท ีโดยประมาณ ทา่น
จะไดช้มทวิทัศนร์อบตวั 360 องศาของเกาะลันเตา ใหท้า่นไดก้ราบขอพร  พระใหญเ่กาะลันเตา เป็นวดัทีส่รา้ง
ขึน้เมือ่ปี1924เป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทบักลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลก หนัก 250ตันและสงู 34เมตร 
องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้ระหวา่งเดนิมาทีว่ดัจะเห็นพระใหญแ่ตไ่กล หาก
ใครไดไ้ปนมสัการ ขอพรแลว้ ชวีติจะพบแตค่วามสขุความสําเร็จในทกุๆ ดา้น 
หมายเหต ุ กรณีทางกระเชา้นองปิงมปีระกาศ "ปิดปรับปรงุหรอืซอ่มบํารงุ" ในวันเดนิทาง บรษัิทฯ จะนําทกุทา่น
ขึน้สูล่านนองปิงโดยรถโคช้ทดแทนและขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่กระเชา้ในทกุกรณี 
สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางไปสู ่เซนิเจิน้(โดยรถไฟ)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 



 

 
บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (1) 
นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก (เซนิเจิน้) HONG LI LAI HOTEL / VIENNA HOTEL หรอืใกลเ้คยีง 
วนัสอง    ผา้ไหม – หยก – บวัหมิะ –วดักวนอ ู– ตลาดหลอ่ว–ูโชวม์า่นนํา้ 3D 
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 
แวะชมสนิคา้ OTOP ขึน้ชือ่ของจนี สนิคา้ของชาวจนี ทีม่ชี ือ่เสยีงมายาวนาน คงไมพ่น้สนิคา้ประเภท ผา้ไหมแท ้
หยกแท ้และ ยาสมนุไพร ลว้นแลว้เป็นสนิคา้ทีม่ปีระโยชน ์ดา้นสขุภาพ และมคีณุคา่อยา่งมาก เมือ่ทา่นมาถงึ
แหลง่สนิคา้เหลา้นีแ้ลว้ อยา่พลาดทีจ่ะเลอืกซือ้เป็นเจา้ของ หรอื นําไปฝากคนทีค่ณุรัก  

 
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (3) 
วัดกวนอ ู สญัลักษณ์ของความซือ่สตัย ์ความกตญํั◌รููค้ณุ ความจงรักภกัด ีความกลา้หาญ โชคลาภ บารม ีทา่น
เปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มตอ่ศัตร ูทา่นเป็นคนจติใจมัน่คงดั่งขนุเขา มี
สตปัิญญาเลอเลศิมาก และไมเ่คยประมาท การบชูาขอพรทา่นกห็มายถงึขอใหท้า่นชว่ยอดุชอ่งวา่งไมใ่ห ้
เพลีย่งพลา้แกฝ่่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ ือ่สตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน่ั้นเอง 
ดังนัน้ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา และกราบไหวท้า่นเพือ่ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเอง และครอบครัวในทกุๆ ดา้น 
ตลาดหลอ่ว ูหา้งดังทีค่นไทยขนานนามวา่ มาบญุครองจนี จําหน่ายสนิคา้เลยีนแบเกรด A+ แบรนดด์ังมากมาย 
อาทเิชน่ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ 

 
บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4)เมนูพเิศษ!  Seafood + Red Wine 
โชวม์า่นน้ํา 3D “Man Groove” เริม่ 20.00 น. เป็นโชวท์ีย่ ิง่ใหญอ่ลังการและทันสมยัทีส่ดุในโลก ใชท้นุ 
สรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน ในการแสดง เชน่ แสงเลเซอร ์ไฟ เครือ่งเปลง่แสง มา่นน้ํา ระเบดิน้ํา กวา่ 600 ชนดิ 
หมายเหต ุ กรณีทางโชวปิ์ดการแสดงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ บรษัิทฯ ขอจัดหาโชวใ์หมท่ดแทน หรอื หาก
เกดิเหตสุดุวสิยัอนัไมไ่ดเ้กดิจากความผดิพลาดของทางบรษัิทฯ  จนทา่นไมส่ามารถเขา้รับชมโชวไ์ดท้ันเวลา 



 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิคา่บตัรเขา้ชมโชว ์ทกุกรณี(เนือ่งจากออกตัว๋ไปแลว้) 

 
นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก (เซนิเจิน้) HONG LI LAI HOTEL / VIENNA HOTEL หรอืใกลเ้คยีง 
วนัสาม   ฮอ่งกง –วดัเจา้แมก่วนอมิ (ฮงุฮมั)–วดัแชกง –จวิเวอรี ่- ชอ้ปป้ิงนาธาน - สนามบนิ 
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 
นําทา่นออกเดนิทางกลบัสู ่ฮอ่งกง (โดยรถไฟ)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
วัดเจา้แมก่วนอมิ (ฮงุฮมั) เจา้แมก่วนอมิปรางนีน้ีม้ชี ือ่เสยีงทางดา้นการขอพรกูเ้งนิทา่นเป็นเทพแหง่ความเมตตา
คอยชว่ยปัดทกุขบํ์ารงุสขุใหช้าวบา้น เป็นวดัทีม่คีวามนยิมมากทั่วเอเชยี วธิกีารขอพรการกูเ้งนิ (ตามความเชือ่
สว่นบคุคล)จดุธปูอธฐิานขอพร และขอกูเ้งนิจากทา่นไดเ้ลยจะเอาเทา่ไรก็ระบไุป บางครัง้จะมเีจา้หนา้ทีแ่จกซอง
เงนิใหแ้ตถ่า้ไมม่เีรากเ็ตรยีมไปเอง แลว้นําไปวนเหนอืกระถางธปู 3 รอบ หรอื 9 รอบ จากนัน้กเ็กบ็ซององัเปานัน้
ไว ้ เปรยีบเสมอืนวา่เราไดกู้เ้งนิมาจากองคเ์จา้แมแ่ลว้  กลับไปจะมเีงนิเขา้มาดั่งไดเ้งนิกูก้อ้นใหญ ่และเมือ่
สมหวังเรยีบรอ้ยแลว้  ตอ้งกลับมาทําบญุคนืทา่น 
หมายเหต ุ: 
สําหรับเทีย่วบนิขากลับ CX617/CX709 ทา่นจะไดไ้ปโปรแกรมนี้ 
สําหรับเทีย่วบนิขากลับ CX703 หากเวลาเหลอืมากพอ ไกดจ์ะพาทา่นไปโปรแกรมนี ้
 

 
วัดแชกง หรอื วัดกงัหัน  เป็นวัดหนึง่ทีป่ระชาชนชาวจนีในฮอ่งกง ใหค้วามเลือ่มใสศรัทธาอยา่งมาก สรา้งขึน้
เพือ่ระลกึถงึตํานานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่  วดันีถ้กูกลา่วขานใหเ้ป็น  วดัทีข่ ึน้ชือ่ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความ
เชือ่ทีว่า่ การหมนุกงัหันกลบัทศิ จะชว่ยหมนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้เริม่ตน้ปีใหม ่เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่
รา้ยและนําแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มา  *** ขอใหท้า่นมคีวามตัง้ใจในการขอพร สถติสํิาเร็จทกุราย 



 

 
โรงงานจวิเวอรร์ี ่ ทา่นจะไดพ้บกบั จีก้งัหัน เครือ่งรางของขลังชือ่ดัง ทีท่ัว่โลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งที่
ฮอ่งกงเทา่นัน้**ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดังจาก วัดแชกง วงลอ้กงัหันปัดเป่าอปุสรรค พัดพาโชคลาภมาสูต่นเอง
และครอบครัว ทา่นสามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีซึง่ดารานยิมเป็นอยา่งมาก เพราะสําเร็จตามทีข่อ 

 
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (6)เมนพูเิศษ! หา่นยา่ง 
จมิซาจุย่ (นาธาน) ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปแหง่แรกของเกาะฮอ่งกงทีท่ันสมยัทีส่ดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทกุประเภท 
รวมทัง้โรงแรมนับสบิ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญท่ีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุโลก ล้ําสมยัสดุ ๆ 
แปลกใหม ่หลากหลายประเภทใหจั้บจา่ย ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล 
โทรศัพทม์อืถอื เชญิเลอืกชมซือ้สนิคา้แฟชัน่ทีม่เีอกลกัษณ์เป็นของ ตวัเองในสนิคา้กิ๊บเกม๋ากมาย ใหไ้ดเ้ลอืก
มกิซแ์อนดแ์มช ไดอ้ยา่งเมามนัสก์นัเลยทเีดยีว   

 
*สําหรับพเีรยีด  2 – 4 กนัยายน 
17.05 น.  เหริฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบนิCATHEY PACIFIC (CX)เทีย่วบนิ CX703 
19.00น.  ทกุทา่นถงึ สนามบนิสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพทกุทา่น 
ทีน่ั่งแบบ 3-3-3  / มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 20 กก. 
หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ (ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้) 

 
ขอ้สําคญัควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืงกําหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่า



 

เทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมซึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวร ์ดว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวรจ์งึเรยีนใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคับใดๆทัง้สิน้ 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

1. ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป – กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  
2. ทีพั่กโรงแรม4 ดาว รวม 2 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพั้กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 
3. อาหาร 6มือ้ ตามโปรแกรม (สงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามฤดกูาลหรอืสถานการณ์)  
4. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม 
5. คา่จา้งไกดแ์ละคา่จา้งคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไมใ่ชค่า่ทปิ) 
6. คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
7. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000 หรอื 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
8. ภาษีน้ํามนัและภาษีตัว๋ทกุชนดิ (สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 
9. คา่ระวางน้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 1 ใบ จํากดัไมเ่กนิ 20 กก.  

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

1. คา่วซีา่กรุ๊ป (คนไทย) ผูใ้หญ/่เด็ก/เด็กทารก 1,500.- บาท/ทา่น 
2. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ (ทอ้งถิน่)  ผูใ้หญแ่ละเด็ก (ยกเวน้ทารก) 1,000.- บาท /ทา่น 
3. คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามสนิน้ําใจของทกุทา่น 
4. ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี 
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร์

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

 
เงือ่นไขการจองทวัร ์

1. ชําระมดัจําคา่ทวัร ์ 5,000 บาท ภายใน 2วัน นับจากวนัทีย่นืยนัจอง สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง20 
วันทําการ เนือ่งจากอยูใ่นชว่งวันหยดุยาว  (กรณีทา่นจองหลัง 20 วัน กอ่นเดนิทาง *ตอ้งชาํระเต็ม
จํานวนเทา่นัน้*)พรอ้มแนบสําเนาหนังสอืเดนิทาง (ขอภาพชดัเจนเทา่นัน้) โดยมวีนัหมดอายคุงเหลอื
ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน  และมหีนา้วา่งไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

 
สําคญัมาก!!  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิทีน่ ัง่อตัโนมตั ิ

หากทา่นไมช่าํระคา่มดัจําคา่ทัวรต์ามกําหนดวันชาํระเงนิในใบอนิวอย 
 
 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
1. ทัวรเ์ป็นราคาเหมาในอตัราพเิศษ ไมส่ามารถยกเลกิ หรอื ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  
2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกไมว่า่ดว้ยกรณีใด

ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  
3. กรณีงดการใชบ้รกิารรายการทัวรใ์ดรายการหนึง่ หรอื ไมเ่ดนิทางครบทัง้โปรแกรมพรอ้มกรุ๊ป บรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์และปฏเิสธกิารคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นทกุกรณี 
4. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ทา่นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์(จากโรงพยาบาลเทา่นัน้) มารับรอง 

ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่
ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว 

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

 
เงือ่นไขสําคญัควรทราบ 
 

1. ราคานีสํ้าหรับกรุ๊ปทีม่จํีานวนผูเ้ดนิทาง (ชําระคา่ทวัร ์100 %) จํานวน  20 ทา่น ขึน้ไป เทา่นัน้  บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ให ้
ทา่นทราบลว่งหนา้ หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
บรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค ์

2. หลังจากทีท่า่นไดช้าํระคา่มดัจําและคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ 



 

- 3 วัน กอ่นเดนิทาง ทา่นจะไดรั้บใบนัดหมายเพือ่เตรยีมตวัการเดนิทาง  
- 1 วัน กอ่นเดนิทาง  หวัหนา้ทัวรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรยีมตวัเดนิทางแกท่า่นอกีครัง้ 

3. อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีสํ้าหรับโปรแกรมลงรา้นคา้ทอ้งถิน่ โดยรว่มกบัการทอ่งเทีย่วประเทศนัน้ๆ เพือ่
สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหก้บันักทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จั้ก ไดแ้ก ่หยก, บวัหมิะ, ผา้
ไหม, ชาสมนุไพร, ไขม่กุ, การนวดฝ่าเทา้ฯลฯ ซึง่สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยบางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคา
ประหยดั จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นคา้มคีวามจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม
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 รวมถงึเปลีย่นโรงแรมทีพั่กบอ่ย หากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ พบวา่ 
ทา่นชว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกา้วกวา่คนปกต ิ มอีาการหอบหดื อาหารชกั อาหารเกร็ง
ควบคมุตนเองไมไ่ดห้รอื ตอบสนองชา้ผดิปกต ิและไมม่ใีบรับรองแพทยป์ระกอบ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ไมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทาง โดยคํานงึถงึความปลอดภยัทา่นเป็นสําคญั 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทวัรไ์ดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้  มคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคํานงึถงึประโยชน์
สงูสดุของลกูคา้เป็นสําคญั 

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

7. ทา่นทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางทีร่ะบ ุกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่ห ้
รับทราบกอ่นการทําจองทัวร ์ทา่นจะสามารถผา่นดา่นไดเ้ร็วขึน้ โดยไมต่อ้งตอ่แถวในกรุ๊ป 
โดยทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ ไมม่กีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีทกุกรณี 

8. บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนั กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจา่ยคา่
พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

9. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิ
กฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

10. ในกรณีทางรัฐบาลจนี มปีระกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปหนา้ดา่นแบบกะทันหัน (เป็นเหตสุดุวสิยั) บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ หากรายการทัวรด์ังกลา่ว จําเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงตาม
ความเหมาะสม  เพือ่ใหท้า่นสามารถเดนิทางได ้

 
 


