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สนุกกบัสวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เต็มวัน! 
นมัสการพระ 3 วัดดงั วัดแชกงหมวิ หรอื วัดกงัหนั   
วัดหวังตา้เซยีน เจา้แมก่วนอมิอา่วรพัีลสเ์บย ์

    ชอ้ปป้ิงยา่นดงั เลดีม้ารเ์ก็ต หรอื ยา่นจมิซา่จุย่  
สายการบนิเอมเิรตส ์Airbus A380 ล าใหญ ่ 

 

วนัแรก:     กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง     

 

หรอื 

 

 

 

 

10.30 น. 
คณะผูร้่วมเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ เอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) **สังเกตป้าย SmileTrip888 ** พนักงาน

และหวัหนา้ทัวร ์ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มตดิป้ายชือ่และรับเอกสารการเดนิทาง บตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และ

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้-ออกเมอืง 

**สายการบนิการจัดที่น่ังบนเครือ่งบินทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนดทางบรษัิทไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านัน้ อาทเิชน่ กรณีขอรถวลีแชร ์หรอืตอ้งการอาหาร

พเิศษ ซึง่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นเดนิทาง 3 วัน หากถงึวันเดนิทางมลีกูคา้บางทา่นไมส่ามารถเดนิทาง

ได ้กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการเช็คอนิ** 

14.00 น. 
ออกเดนิทาง สูฮ่อ่งกงโดย สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK384   

พฤศจกิายน  10-12 / 17-19 พ.ย. 

ธนัวาคม  01-03 / 07-09 / 08-10 / 09-11 / 15-17 / 22-24 / 29-31 / 

 30 ธ.ค.-1 ม.ค. / 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 
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18.05 น.  
ถงึสนามบนิ เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดนิทางผ่าน

สะพานแขวนชงิหมา่ ชมววิทวิทศัน์ อันสวยงามของประเทศฮอ่งกง... "ฮอ่งกง" เป็นภาษากวางตุง้ ซึง่

มาจากภาษาจนีกลาง วา่ "เซยีงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมอืนใคร หมายความวา่ "ทา่เรอืหอม" มคีวาม

เป็นมา สบืเนื่องมาแตค่รัง้ทีก่วางตุง้ เป็นแหลง่ปลกูไมห้อมชนดิหนึง่ สง่ขายเป็นสนิคา้ออกโดยทีต่อ้ง

มาขนถา่ยสนิคา้กนัทีท่า่เรอืน ้าลกึตอนใตส้ดุ  

ค า่: รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทีพั่ก Empire Kowloon หรอื Stanford Mongkok Hotel หรอื Kimberley หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง:    ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม่ซ า) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์อาณาจักรสวนสนุกอนัยิง่ใหญ ่ 

 

 

 

 

ใหท้่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ทั ้ง 7 โซน Main Street , USA , 

Fantasyland , Adventure land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และที่ด ินของ Toy 

Story ทุกอย่างไม่ตอ้งจ่ายเงนิเพิม่ อาท ิการน่ังรถไฟไอน ้าโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก, ชมขบวน

พาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากดิสนีย์, น่ังรถไฟเหาะที่ SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์

การต์นูสามมติทิี ่MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลงพรอ้มแสง ส ีเสยีงอนัตระการตาที ่

FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภัยไปกับการล่องเรอืเขา้ไปในป่าดงดบิที ่RAFTS TO 
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TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขากรซิลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ  Runaway 

Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเลน่ในสวนหลังบา้นของ Andy  เพลดิเพลนิกบัของเลน่และกจิกรรม

มากมายในโซน Toy Story Land .  

 

 

 

 

 

หา้มพลาด!! กับเครือ่งเลน่ใหม่ Iron Man Experience หนึง่ในซปุเปอรฮ์โีรท่ีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุคนหนึง่

ของโลกมาอยูท่า่มกลางพวกเราเพลดิเพลนิไปกับโลกทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของสตารค์ อนิดสัตรี!้ เชญิพบ

กับนวัตกรรมล่าสดุของสตารค์ดว้ยตาของคณุเอง ชมชดุ Iron Man MARK III ซึง่เป็นสัญลักษณ์

ของไอร่อนแมนไดอ้ย่างใกลช้ดิเตาปฏกิรณ์อาร์คและผลงานชิน้เอกดา้นเทคโนโลยีล่าสุด Iron 

Wing ยานตา้นแรงโนม้ถว่ง 

อาหารเทีย่งและเย็นไม่รวมอยู่ในรายการท่องเทีย่ว เพื่อใหท้่านได ้เพลดิเพลินเต็มทีก่ับเครือ่งเล่น

นานาชนดิทา่นสามารถทานอาหารไดส้ะดวกสบายกับรา้นอาหารและภัตตาคารมากมายภายในดสินีย์

แลนด ์

น าทา่นเดนิทางสู ่ทีพ่กั Empire Kowloon หรอื Stanford Mongkok Hotel หรอื Kimberley หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม   วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – เจา้แมก่วนอมิรพีลัสเ์บย ์– 

อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

  

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม่ซ า) 
บรกิารทา่นดว้ยโจก๊หอมกรุน่ และซาลาเปา ตน้ต าหรับรสชาตกิวางตุง้ แท ้ๆ  หลังอาหาร      
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น าท่านชมทวิทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกจิการคา้ต่างๆ อันทันสมัย หลังอาหารน าท่าน

เดนิทางสู่ วดัเชอกุง หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนนามของ “วดัแชกงหมวิ” หรอื วดักงัหนั วัดนี้มกีังหัน

ทองแดงทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้หมนุ 3 รอบจะขับไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและน าแตส่ ิง่ดีๆ  มาให ้น าทา่นนมัสการ เทพเจา้

หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน หนึ่งในวัดทีโ่ด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดูแล

รักษาโรคภัยไขเ้จ็บ จากนัน้น าทา่น โรงงานจวิเวลรี ่ทีโ่ดง่ดังทีส่ดุบนเกาะฮอ่งกงของ บรษัิท ฮอ่งกง 

จวิเวลรี ่กรุ๊ป จ ากัด ไดเ้กดิแรงบนัดาลใจ น ากงัหนั มาพลกิแพลงเป็น จี ้ลอ้มเพชร โดยเชญิซนิแสชือ่

ดงั มาจัดวางต าแหน่งของเพชรแตล่ะเม็ด ซึง่ถอืเป็นเครือ่งรางตามหลักฮวงจุย้ซึง่จ าลองเลยีนแบบมา

จาก “แซก้ง๋เมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัดทีช่าวฮอ่งกงเลือ่มใสศรัทธาที“่วัดเชอกงุ”ซึง่เป็นวัดทีด่ังมาก

และมตี านานความเชือ่มายาวนานวา่คนทีม่เีคราะหเ์มือ่จับใบพัดของกังหันหมนุไปโดยรอบแลว้ จะท า

ใหช้วีติหมนุเวยีนไปในทางทีด่แีละสามารถพัดเอาสิง่ชัว่รา้ยตา่งๆ ออกไปได ้ 

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสู่ รพีลัสเ์บยห์รอือ่าวน ้าตืน้ ซึง่ชื่ออ่าวนี้ไดม้าจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อ

รักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นนี้เป็นอ่าวน ้า อ่าวน า้ตืน้ ซึง่ไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยว

พักผอ่น ซึง่ดา้นหนึง่ของอา่วมวีัดเจา้แมก่วนอมิ ถอืเป็นวดัส าคัญอกีวดัหนึง่ของเกาะฮอ่งกง สรา้งในปี 

ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมนัีกท่องเทีย่วจ านวนมากมาขอพรเจา้แม่กวนอมิ,เจา้แม่ทับทมิและเทพเจา้

ตา่งๆและสิง่กอ่สรา้งประดษิฐานไวม้ากมายตามความเชือ่ถอืศรัทธา พระสังฆจาย บชูาเพือ่ความสขุ, 

เจา้สมทุร เทพเจา้แหง่โชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แหง่ความมั่งคั่ง มเีทพแหง่วาสนา เทพแหง่ดวง

ชะตา รวมทัง้กามเทพ ทีม่วีธิกีารเสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง และอธษิฐานดว้ยการลูบคล าหนิกอ้นกลม

อยา่งตัง้ใจหลังอาหารอสิระใหท้า่นได ้ชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั ยา่นถนนนาธาน เชน่ 

น ้าหอม นาฬกิา กระเป๋าหนังยี่หอ้ต่างๆ หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ BRAND NAME ชัน้น าที่มีใหท้่านเดนิ

เลอืกชอ้ปป้ิงมากกวา่ 700 รา้นคา้ จากทัว่โลกอสิระตามอธัยาศยั  

*** อสิระอาหารมือ้เย็นตามอัธยาศยั *** (บนเครือ่งมอีาหารใหบ้รกิาร) 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิเช็ค แลป กอ๊ก 

21.15 น.   

ออกเดนิทางกลับสู ่ กรงุเทพ ฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK385   
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งฟร)ี   

23.15 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทยโดยสวสัดภิาพ.............พรอ้มความประทบัใจ 
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ตารางวนัเดนิทาง 

 

**ทารก 0-2 ปี ราคา 3,500 บาท** 

*** ราคาทัวรด์งักลา่ว ไมม่ขีองสมนาคณุแจก อาท ิหมวก หรอื กระเป๋า *** 

อตัรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับเสน้ทางและสายการบนิตามทีร่ายการระบ ุชัน้ทัศนาจรไป-กลับพรอ้ม

คณะ และคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
2. ค่าที่พักตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุ

ลักษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตัวท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP 
หากไมม่กีารระบ ุทางบรษัิท ขออนุญาตจัดเป็นเตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พัก 

3. คา่อาหารทีร่ะบใุนรายการ 
4. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่วตามรายการ 
6. หวัหนา้ทวัร ์น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
7. คา่น ้าหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30 กโิลกรัม 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ2 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พักรวมกับผูใ้หญ ่

พักเดีย่ว มเีตยีง+ 

1 ผูใ้หญ ่

มเีตยีง+ 

2 ผูใ้หญ ่

ไมม่เีตยีง+ 

2 ผูใ้หญ ่

10-12 พ.ย. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,000 

17-19 พ.ย. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,000 

01-03 ธ.ค. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,000 

07-09 ธ.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

08-10 ธ.ค. 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 

09-11 ธ.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

15-17 ธ.ค. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,000 

22-24 ธ.ค. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,000 

29-31 ธ.ค. 25,900 25,900 24,900 23,900 7,000 

30ธ.ค.-1ม.ค. 26,900 26,900 25,900 24,900 7,000 

31ธ.ค.-2ม.ค. 26,900 26,900 25,900 24,900 7,000 
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8. ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
(ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

อตัรานีไ้มร่วม  
1. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดีเสือ้ผา้ คา่มนิบิารใ์น

หอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสั่งเพิม่กรณุาแจง้

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

2. คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาตหิรอืตา่งดา้ว  

5. ค่าภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย 3%(คิดค านวณจากค่าบริการกรณี ต อ้งการใบก ากับภาษี )ค่า

ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (ค านวณจากคา่บรกิาร) 

6. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถประมาณคนละ 90HKD/ทรปิ เด็กและผูใ้หญ่จา่ยเทา่กันยกเวน้

ทารก 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิารและการยกเลกิ 
กรณุาช าระคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท / เดนิทางชว่งเทศกาลช าระคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท 

ทนัทหีลังการจอง พรอ้มแฟกซห์รอือเีมลล ์หนา้พาสปอรต์ทีช่ดัเจนและหลักฐานการโอนเงนิ  สว่นที่

เหลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 15 วนั หากไมม่กีารช าระมัดจ าถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ บรษัิทขอสงวน

สทิธิส์ าหรับผูท้ีว่างมัดจ ากอ่น  

เง ือ่นไขการยกเลกิ  
1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30วัน คนืเงนิมัดจ าบางจ านวน หากมกีารเกดิคา่ใชจ้า่ย เชน่ ทางบรษัิทได ้

มัดจ าตั๋วกับสายการบนิแลว้ หรอื ทางบรษัิทไดม้กีารการันตโีรงแรมกับแลนดท์างเมอืงนอก

แลว้  

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29วนั ขอสงวนสทิธิเ์ก็บมัดจ า 80% ของจ านวนเงนิมัดจ า 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคน

มาเดนิทางแทนได ้และตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรณีตั๋วเครือ่งบนิ/ตั๋วเรอื ไดท้ าการออกแลว้

และตอ้งท าการแกไ้ขชือ่ 

4. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่

เดนิทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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5. *** บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในการปรับเปลีย่นวธิกีารเดนิทางขึน้นองปิง ในกรณีทีก่ระเชา้ปิด

ปรับปรุง หรอืสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยจากทางเจา้หนา้ที่ไม่อนุญาติใหข้ ึน้เพราะถือหลัก

ความปลอดภยัดงันัน้จะไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี *** 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศที่ระบุในรายการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

7. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายใุชง้านไมน่อ้ยกวา่6เดอืน และบรษัิทรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่การทอ่งเทีย่วเท่านัน้(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่6เดอืนบรษัิทไม่

รับผดิชอบหากไมเ่หลอืถงึและไมส่ามารถเดนิทางได)้ 

8. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาพเิศษกรณีท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวัน,คนืเงนิ

เมือ่ทานตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้แลว้ทัง้หมด 

9. กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแทจ้นเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมัด

จ า***** 

10.ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิ หรอืคา่มัดจ าที่

พักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่ อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์

ทัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีม่ี
การขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศและจากการปรับขึน้คา่น ้ามันของสายการบนิ 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีจ้ะยดึถอืผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

3. บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนสายการบนิ, โรงแรม, ภตัตาคาร หรอือืน่ๆ ไมอ่าจจะรับผดิชอบตอ่
ปัญหา นัดหยดุงาน การเมอืง ความลา่ชา้ การจราจร หรอืภยัธรรมชาต ิแตย่ังคงรักษา

มาตรฐานการบรกิารทีด่ ี เพือ่ใหท้า่นเกดิประโยชนแ์ละความสขุในการทอ่งเทีย่ว การยกเลกิ
เทีย่วบนิ หรอืความผดิพลาดของสายการบนิ แตท่างบรษัิทจะแกไ้ขใหด้ทีีสุ่ด 

4. หากเกดิกรณีทรัพยส์นิหรอืเอกสารสว่นตวัสญูหายซึง่จะมผีลในการเดนิทางของคณะทัวร ์หรอื
คณะทีส่ญูหายใหถ้อืเป็นความรับผดิชอบสว่นบคุคล 
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5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและโปรแกรมทัวรต์ามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

6. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบจากเหตอุนัเนือ่ง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่
สงบทางการเมอืง  

7. กรณุาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ทีม่กีารนัดหมาย 

8. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ10 ทา่น  

9. ** ออกเดนิทางขัน้ต า่ 10 ทา่น (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีัวหนา้ทัวร)์** 

10.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นวันเดอืนทางของทา่นในกรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้

11.การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วดงักลา่ว คอื รา้นจวิเวอรร์ ี ่แตไ่มไ่ดม้กีารบงัคบัซือ้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่ว
จะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

** ในกรณีทีล่กูคา้จองทวัรแ์ละช าระคา่มัดจ าแลว้ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ความและเงือ่นไขที่
บรษัิทแจง้ขา้งตน้** 

 

 


