
 

 
 

 
 

 

 

 

จดุเดน่โปรแกรม 

พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว / ชมโชวน์ า้พเุตน้ระบ า  

เมนพูเิศษ! Seafood กุง้ ปลาหมกึ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 

ไหว ้3 วดัดงั :วดักวนอ ู/ วดักงัหนั / เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย ์

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน 



 

ตารางเดนิทาง 

ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 

ผูใ้หญ ่

(โปรโมช ัน่) 

เด็ก 2-18 ปี 

(ราคาปกต)ิ 
พกัเดีย่ว 

05 – 07 มกราคม 2561 (ศกุร-์อาทติย)์ 8,888.- จา่ยเพิม่ 2,000.- 4,500.- 

12 – 14 มกราคม 2561 (ศกุร-์อาทติย)์ 8,888.- จา่ยเพิม่ 2,000.- 4,500.- 

19 – 21 มกราคม 2561 (ศกุร-์อาทติย)์ 8,888.- จา่ยเพิม่ 2,000.- 4,500.- 

26 – 28 มกราคม 2561 (ศกุร-์อาทติย)์ 8,888.- จา่ยเพิม่ 2,000.- 4,500.- 

02 – 04 กมุภาพันธ ์2561 (ศกุร-์อาทติย)์ 8,888.- จา่ยเพิม่ 2,000.- 4,500.- 

09 – 11 กมุภาพันธ ์2561 (ศกุร-์อาทติย)์ 8,888.- จา่ยเพิม่ 2,000.- 4,500.- 

16 – 18 กมุภาพันธ ์2561 (ศกุร-์อาทติย)์ 8,888.- จา่ยเพิม่ 2,000.- 4,500.- 

02 – 04 มนีาคม 2561 (ศกุร-์อาทติย)์ 8,888.- จา่ยเพิม่ 2,000.- 4,500.- 

09 – 11 มนีาคม 2561 (ศกุร-์อาทติย)์ 8,888.- จา่ยเพิม่ 2,000.- 4,500.- 

16 – 18 มนีาคม 2561 (ศกุร-์อาทติย)์ 8,888.- จา่ยเพิม่ 2,000.- 4,500.- 

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

 

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัรก์อ่นจอง! เมือ่ทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรบัเงือ่นไขครบทกุขอ้แลว้!!* 

วซีา่เขา้จนีแบบหมูค่ณะ (วซีา่ 144 ชม.)  *ไมม่คีา่ใชจ้า่ย*สําหรับพาสปอรต์คนไทยเทา่นัน้ 

กรณีเป็นพาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดสอบถามคา่ใชจ้า่ยกบัพนักงานขายอกีครัง้ 

 กรณีวซีา่เขา้จนีแบบหมูค่ณะ (วซีา่ 144 ชม.) ถกูระงับใชช้ัว่คราวอยา่งกะทันหัน ทา่นสามารถยืน่ขอวซีา่จนี

แบบเดีย่วไดโ้ดยชําระคา่ธรรมเนยีม 1,800 บาท (รวมคา่บรกิาร)และตอ้งจัดเตรยีมเอกสาร ไดแ้ก ่รปูถา่ย 

พาสปอรต์เลม่จรงิ เอกสารอืน่ๆ (กรณีสถานทตูรอ้งขอ) ใหก้บัเจา้หนา้ทีท่ัวร ์เพือ่ดําเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น 

ราคาขายทัวรด์ังกลา่วยงัไมร่วม คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 บาท (เก็บทีส่นามบนิไทย) 

ผูใ้หญ ่และ เด็ก 2-18 ปีเก็บในอตัราเทา่กนัทารก 0-2 ปี ทัวรไ์มเ่ก็บคา่ทปิไกด ์

 ราคาขายทัวรด์ังกลา่วสําหรับผูเ้ดนิทางพาสปอรต์คนไทยเทา่นัน้  

กรณีเป็นพาสปอรต์ชาวตา่งชาต ิชําระเพิม่ 1,000 บาท จากราคาทัวร ์

 คณะจองและยนืยนัเดนิทาง 15 ทา่น ขึน้ไป กรุ๊ปสามารถออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
คณะจองและยนืยนัเดนิทาง 1 – 14 ทา่น  กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทาง 

กรณีไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ *คนืเงนิเต็มจํานวน* โดยจะสรปุแจง้กอ่นเดนิทาง 7 วัน  

 ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทาง  จัดสง่ใหท้า่นกอ่นเดนิทาง 3 วัน  

 

 

ทวัรเ์ป็นราคาโปรโมช ัน่แบบเหมาจา่ย 
*ไมส่ามารถยกเลกิ หรอื ขอคนืเงนิใหแ้กท่า่นไดท้กุกรณี* 

 

วนัแรก     กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง –เซนิเจ ิน้–ตลาดหลอ่ว ู

08.00น.  ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4ประต ู5  ROW K 

สายการบนิHONG KONG AIRLINE (HX)โดยมป้ีายรับทัวรพ์รอ้มเจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับทกุทา่น 

ทีน่ั่งแบบ  3-3-3 / มขีองวา่งและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 20 กก. 

หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ (ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้) 

** เทีย่วบนิ/เวลาบนิในอนาคตอาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งมาจากสภาวะทางการตลาดของสายการบนิ 

บรษัิทฯ จะยนืยนัใหท้า่นทราบเป็นสถานะอพัเดทในใบนัดหมายอกีครัง้ ** 

11.10 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ HX772 

15.05น. ทกุทา่นมาถงึสนามบนิฮอ่งกงหลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  หัวหนา้ทัวรนํ์าทา่นรับ

กระเป๋า จากนัน้ออกเดนิทางไปเซนิเจิน้ (โดยรถไฟ) เวลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง *ขึน้อยูก่บัการจราจร* 



 

ตลาดหลอ่วหูา้งดังทีค่นไทยขนานนามวา่ มาบญุครองจนี จําหน่ายสนิคา้เลยีนแบเกรด A+ แบรนดด์ังมากมาย 

อาทเิชน่ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ 

 

บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

เขา้สูท่ ีพ่กั (เซนิเจ ิน้) HONG LI LAI HOTEL / ROYAL CENTURY HOTELหรอืใกลเ้คยีง 

วนัสอง    บวัหมิะ – หยก – ผา้ไหม – วดักวนอ ู– โชวน์ า้พุเตน้ระบ า 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

แวะชมสนิคา้ OTOP ขึน้ชือ่ของจนี สนิคา้ของชาวจนี ทีม่ชี ือ่เสยีงมายาวนาน คงไมพ่น้สนิคา้ประเภท ผา้ไหมแท ้

หยกแท ้และ ยาสมนุไพร ลว้นแลว้เป็นสนิคา้ทีม่ปีระโยชน ์ดา้นสขุภาพ และมคีณุคา่อยา่งมาก เมือ่ทา่นมาถงึ

แหลง่สนิคา้เหลา้นีแ้ลว้ อยา่พลาดทีจ่ะเลอืกซือ้เป็นเจา้ของ หรอื นําไปฝากคนทีค่ณุรัก 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)เมนพูเิศษ!  Seafood + Red Wine 

วัดกวนอ ู*ขอพรใหช้นะทกุสิง่*สญัลักษณ์ของความซือ่สตัย ์ความกตญัญ ความจงรักภกัด ีความกลา้หาญ โชค

ลาภ บารม ีทา่นเปรยีบเสมอืนตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มตอ่ศัตร ูทา่นเป็นคนจติใจ

มัน่คงดั่งขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไมเ่คยประมาท การบชูาขอพรทา่นก็หมายถงึขอใหท้า่นชว่ยอดุ

ชอ่งวา่งไมใ่หเ้พลีย่งพลา้แกฝ่่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ ือ่สตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จได ้

น่ันเอง ดังนัน้ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา และกราบไหวท้า่นเพือ่ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเอง และครอบครัว 

 



 

โชวน้ํ์าพเุตน้ระบํา Fountain danceชมโชวน้ํ์าพเุตน้ระบํา ทีอ่ลังการ ประกอบดว้ยการแสดงชดุตา่ง  ๆ

เชน่ เหนิหาวสูส่วรรค ์เตน้ระบําน้ําพ ุสวยงาม ประทับใจ ใชเ้วลาโชวป์ระมาณ 20 นาท ี

 
** อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ไมใ่หเ้สยีเวลาอนัมคีา่ของทา่น ** 

ตลาดตงเหมนิถนนคนเดนิยอดนยิมของชาวจนี ปิดประมาณ 5 ทุม่ หรอื ดกึกวา่นัน้ (บางวัน) เป็นแหลง่รวม ของ
กนิของใชต้า่งๆ เครือ่งหนัง นาฬกิา รองเทา้ แฟชัน่ทัง้หลาย กบัอากาศเย็นๆ ทําใหบ้รรยากาศทีน่ีค่กึคักมาก  ๆ

 

เขา้สูท่ ีพ่กั (เซนิเจ ิน้) HONG LI LAI HOTEL / ROYAL CENTURY HOTELหรอืใกลเ้คยีง 

วนัสาม   ฮอ่งกง –รพีลสัเบย–์จวิเวอรี ่– วดัแชกง –ชอ้ปป้ิงนาธาน– สนามบนิ 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 

จากนัน้ออกเดนิทางกลับสู ่ฮอ่งกง (โดยรถไฟ)เวลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง *ขึน้อยูก่บัการจราจร* 

รพีลัสเบย*์ไหวข้อลกู*หาดทรายรปูพระจันทรเ์สีย้วเป็นหนึง่ในหาดทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง 

เพดานตกแตง่ดว้ยลวดลายมังกรขดเป็นวงทีด่อูลังการ เป็นทีป่ระดับของรปูป้ันเทพทัง้สองเจา้แมก่วนอมิ 

และ เจา้แมท่นิโหว่ สงูตระหงา่นโดดเดน่ทา่มกลางสวนสวยทอดลงชายหาด 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiobaThZfVAhVJpJQKHRHFBiIQjRwIBw&url=http://forum.megazy.com/topic/a-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87-3-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-2-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.htm&psig=AFQjCNFAjCLLTRs31Z90EoXRcwfwtMJxyQ&ust=1500611913970064


 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)เมนพูเิศษ! หา่นยา่ง 

โรงงานจวิเวอรร์ี ่ ทา่นจะไดพ้บกบั จีก้งัหัน เครือ่งรางของขลังชือ่ดัง ทีท่ั่วโลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งที่

ฮอ่งกงเทา่นัน้**ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดังจาก วัดแชกง วงลอ้กงัหันปัดเป่าอปุสรรค พัดพาโชคลาภมาสูต่นเอง

และครอบครัว ทา่นสามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีซึง่ดารานยิมเป็นอยา่งมาก เพราะสําเร็จตามทีข่อ 

 

วัดแชกง หรอื วัดกงัหัน *ไหวข้อความสําเร็จธรุกจิการงาน*เป็นวัดหนึง่ทีป่ระชาชนชาวจนีในฮอ่งกง ใหค้วาม

เลือ่มใสศรัทธาอยา่งมาก สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึตํานานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่  วัดนีถ้กูกลา่วขานใหเ้ป็น  วัดทีข่ ึน้ชือ่

ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชือ่ทีว่า่ การหมนุกงัหันกลับทศิ จะชว่ยหมนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้

เริม่ตน้ปีใหม ่เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและนําแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มา   

*** ขอใหท้า่นมคีวามตัง้ใจในการขอพร เทพเจา้องคน์ี ้ดาราดงัๆ มาขอสําเร็จทกุราย 

 

จมิซาจุย่ (นาธาน) ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปแหง่แรกของเกาะฮอ่งกงทีท่ันสมยัทีส่ดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทกุประเภท รวมทัง้



 

โรงแรมนับสบิ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญท่ีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุโลก ล้ําสมยัสดุ ๆ แปลก

ใหม ่หลากหลายประเภทใหจั้บจา่ย ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล 

โทรศัพทม์อืถอื เลอืกชมซือ้สนิคา้แฟชัน่ทีม่เีอกลักษณ์เป็นของตัวเองMix & Match ไดต้ามชอบใจ

 

00.40 น.  เหนิฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบนิHONG KONG AIRLINE (HX) เทีย่วบนิ HX773 

03.00น.  ทกุทา่นมาถงึ สนามบนิสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพทกุทา่น 

ทีน่ั่งแบบ 3-3-3 / มขีองวา่งและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 20 กก. 

หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ (ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้) 

** เทีย่วบนิ/เวลาบนิในอนาคตอาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งมาจากสภาวะทางการตลาดของสายการบนิ 

บรษัิทฯ จะยนืยนัใหท้า่นทราบเป็นสถานะอพัเดทในใบนัดหมายอกีครัง้ ** 

ขอ้ส าคญัควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืงกําหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่า
เทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมซึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวร ์ดว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวรจ์งึเรยีนใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆทัง้สิน้ 
อตัราคา่บรกิาร *รวม* 
1) ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป – กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  
2) ทีพ่ักโรงแรม 4 ดาว 2 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพ้ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 

หมายเหต:ุ  การจัดหอ้งพักสําหรับเด็ก มเีงือ่นไขดังนี ้
 - เด็กอาย ุตัง้แต ่0 – 4 ขวบ  จัดใหน้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้หญ ่ 

- เด็กอาย ุตัง้แต ่4 ขวบ ขึน้ไป  จัดใหน้อนเสรมิ 1 เตยีง 
3)  อาหาร 5 มือ้ ตามโปรแกรม (**หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได*้*) 
4)  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม 

* กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิา่น ทา่นตอ้งชําระคา่ทัวรใ์นราคาตา่งชาต ิตามทีร่ะบใุนตารางราคา 
น่ันหมายถงึทา่นจะไดรั้บคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ในอตัราตา่งชาตเิรยีบรอ้ยแลว้จากแลนดเ์ชน่กนั 

5)  คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
6)  ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

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

7)  ภาษีน้ํามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ (ขอสงวนสทิธเิก็บเงนิเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 
8)  คา่ระวางน้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 1 ใบ จํากดัไมเ่กนิ 20 กก.  
อตัราคา่บรกิาร *ไมร่วม* 
1)  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ 1,000 บาท/ทา่น  *เก็บทีส่นามบนิไทย*  

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยตามสนิน้ําใจของทกุทา่น 
2)  คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี 
3)  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกั
รดีคา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุ
งาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ที่
เมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 
เงือ่นไขการจองทวัร ์

1. เก็บคา่ทัวร ์*เต็มจ านวนเนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่*นับจากวันทีย่นืยนัจอง  



 

2. แนบสําเนาหนังสอืเดนิทาง (ขอภาพชดัเจนเทา่นัน้) โดยมวีันหมดอายคุงเหลอืไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน   
และมหีนา้วา่งไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

 
ส าคญัมาก!!  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิทีน่ ัง่อตัโนมตั ิหากทา่นไมช่ าระคา่มดัจ าคา่ทวัร ์

ตามก าหนดวนัช าระเงนิ  เพือ่ใหส้ทิธิส์ าหรบัผูท้ ีช่ าระคา่ทวัรเ์ขา้มากอ่น 
การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

1. ทัวรเ์ป็นราคาเหมาในอตัราพเิศษ สําหรับการจองพรอ้มออกตั๋วทันท ี เมือ่ทา่นชําระคา่ทัวรแ์ลว้ 
*ไมส่ามารถยกเลกิ หรอื ขอคนืเงนิใหแ้กท่า่นไดท้กุกรณี* 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกไมว่า่ดว้ยกรณีใด
ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์กุกรณี  

3. กรณีงดการใชบ้รกิารรายการทัวรใ์ดรายการหนึง่ หรอื ไมเ่ดนิทางครบทัง้โปรแกรมพรอ้มกรุ๊ป บรษัิทฯ 
จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์และปฏเิสธการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นทกุกรณี 

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 

 
เงือ่นไขส าคญัควรทราบ 

1. ราคานีสํ้าหรับกรุ๊ปทีม่จํีานวนผูเ้ดนิทาง (ชําระคา่ทัวร ์100 %) จํานวน 15ทา่น ขึน้ไป เทา่นัน้  บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ให ้
ทา่นทราบลว่งหนา้ หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
บรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค ์

2. หลังจากทีท่า่นไดช้ําระคา่มดัจําและคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ 
- 3 วัน กอ่นเดนิทาง ทา่นจะไดรั้บใบนัดหมายเพือ่เตรยีมตัวการเดนิทาง  
- 1 วัน กอ่นเดนิทาง  หัวหนา้ทัวรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรยีมตัวเดนิทางแกท่า่นอกีครัง้ 

3. อตัราคา่บรกิารทัวรน์ีสํ้าหรับโปรแกรมลงรา้นคา้ทอ้งถิน่ โดยรว่มกบัการทอ่งเทีย่วประเทศนัน้  ๆเพือ่
สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหก้บันักทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก 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 รวมถงึเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักบอ่ย หากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ พบวา่ 
ทา่นชว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกา้วกวา่คนปกต ิ มอีาการหอบหดื อาหารชกั อาหารเกร็ง
ควบคมุตนเองไมไ่ดห้รอื ตอบสนองชา้ผดิปกต ิและไมม่ใีบรับรองแพทยป์ระกอบ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ไมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทาง โดยคํานงึถงึความปลอดภยัทา่นเป็นสําคัญ 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้  มคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคํานงึถงึประโยชน์
สงูสดุของลกูคา้เป็นสําคัญ 

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 ้
รับทราบกอ่นการทําจองทัวร ์ทา่นจะสามารถผา่นดา่นไดเ้ร็วขึน้ โดยไมต่อ้งตอ่แถวในกรุ๊ป 
โดยทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ ไมม่กีารลดราคาทัวรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีทกุกรณี 

8. บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จ้ักกนั กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจา่ยคา่
พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

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

 


