
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเวลาบนิ 
ET 608 สวุรรณภมู ิ- ฮอ่งกง 11.55-15.40 
ET 609 ฮอ่งกง - สวุรรณภมู ิ 22.40-00.20 

 
สายการบนิ Ethiopian Airline /เครื1องใหม ่Boeing 787 Dreamliner 

พเิศษสดุๆ กระเป๋าโหลด  46 ก.ก. ( 2 ใบ ใบละ 23 ก.ก. )  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง  เมษายน-มถินุายน 62 

วนัแรกของการเดนิทาง              กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง– เซนิเจ ิNน โดยรถโคช้ 

08.30 น. พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 เคานเ์ตอร ์W สายการ
บนิ Ethiopian Airline  ประต ู10 โดยมเีจา้หนา้ที� คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการ
เดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

11.55 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ Ethiopian Airline   เที�ยวบนิที� ET 608  
 [บรกิารการอาหารรอ้นบนเครื1อง มหีนา้จอทกุที1น ั1งเครื1องใหม ่Boeing 787 Dreamliner] 
 
 
 
 
 
 
 
15.40 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิHong kong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 1 ชม.) นําท่าน

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B  

 สนามบนิตั �งอยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนี
ตดิกบัมณฑลกวางตุง้  
จากนั�น นําท่านเดนิทางสู่ เซนิเจ ิNน โดยรถโคช้ ใชเ้วลาเดนิทาง สู่ เมอืงเซนิเจ ิNน ที�ตั �งอยู่มณฑล
กวางตุง้เป็นเมอืงชายแดนรมิฝั�งตรงขา้มกับเกาะฮอ่งกง หลังผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ไกด์
ทอ้งถิ�นรอตอ้นรับ  

คํ1า      รบัประทานอาหารคํ1า  แบบ SETBOX (1) 
 เดนิทางเขา้สูท่ ี1พกั SZX HIGGERT HOTEL *** หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที1สองของการเดนิทาง       จาํลองเมอืงฮอลแลนด ์– โรงงานผลติหยก – ศนูยส์มนุไพรจนี-รา้น

ผลติภณัฑย์างพารา – ตลาดตงเหมนิ – ชมโชว ์MANGROVE GROOVE 3D 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที1พกั (2) 

 นําทุกท่านเดินทางสู่ จําลองเมืองฮอลแลนด์ The 
Flower Town in Holland สรา้งขึ�นมาเพื�อใหเ้หมือน
ประเทศฮอลแลนด์ ใหท้่านไดช้มดอกไมจํ้าลอง และ
สถานที�ตกแต่งใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด์ ใหท้่านได ้
ถ่ายภาพที�มีว ิวสวย ชมดอกทิวลิปจําลองประจําชาติ
ฮอลแลนด ์

เที1ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
จากนั�น เดนิทางสู ่โรงงานผลติหยก ของลํ�าคา่ที�ข ึ�นชื�อ ซึ�ง
ชาวจีนมีความเชื�อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม 
สตปัิญญา และความยุตธิรรมรวมไปถงึลัทธขิงจืL อยังใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แหง่ปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซึ�งหากใครไดค้รอบครองหยก
จะพบความสขุความเจรญิรุง่เรอืง ความรํ�ารวย ความมโีชค ใหท้า่นไดเ้ลอืก  
นําท่านชม ศูนยส์มุนไพรจนี แหล่งคน้ควา้ยาแผนโบราณ ที�เราเรียกว่า บัวหมิะ ยาประจําบา้นที�มี
ชื�อเสยีงและมีสรรพคุณมากมาย ผ่อนคลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้พรอ้มฟังการบรยายสรรพคุณของ
สมนุไพร  
จากนั�นนําทกุทา่นแวะ รา้นผลติภณัฑย์างพารา ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติที�ทันสมัยของประเทศจนีได ้
นําผลติภณัฑย์างพารามาทําเป็นเครื�องนอนของใชใ้นบา้นไดอ้ยา่งลงตวั 
จากนั�น นําท่านชอ้ปปิ� งสนิคา้ของคนพื�นถิ�นกันที� ตลาดตงเหมนิ ศูนย์รวมแห่งการชอ้ปปิ� งสนิคา้
ภายในประเทศ ที�นี�นับว่าเป็นสถานที�ที�นักท่องเที�ยวนยิมมาชอ้ปปิ�งเป็นอันดับสองรองจากหา้ง Lowu 
เพราะนอกจากที�นี�จะเป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งแลว้ยงัเป็นแหลง่รวมเรื�องอาหารการกนิอกีดว้ย 

คํ1า บรกิารอาหารคํ1า ณ ภตัตาคาร Seafood+ไวนแ์ดง (4) 
 
 
 
 
 
 

จากนั�น นําท่าน ชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวนํ์�าแบบ 3 D ที�ใชทุ้นสรา้งกว่า 200 ลา้น
หยวน จัดแสดงที� OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ�งเป็นโรงละครทางขนาดใหญ่ โชว์ที�
เกี�ยวกบัเด็กผูก้ลา้กับลงิวเิศษที�ออกตามหาเครื�องบรรเลงเพลงที�มชีื�อวา่ปีกแหง่ความรักการแสดงที�จะ
การใชแ้สงเลอรเ์ซอร ์ไฟเครื�องเปลง่แสง มา่นนํ�า เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เดนิทางเขา้สูท่ ี1พกั SZX HIGGERT HOTEL *** หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที1สามของการเดนิทาง       เมอืงจไูห ่– มาเกา๊ – วดัอามา่ – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – โบสถเ์ซนตป์อล – 
เซนาโดส้แควร ์– THE VENETIAN – หอไอเฟลจาํลองของมาเกา๊ -เมอืงจไูห ่

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที1พกั (5) 
จากนั�น นําท่านเดินทางขา้มด่านสู่ เมอืงจูไห่ ซึ�งอยู่ทางใตข้องมณฑลกวางตุง้ มีพื�นที�ดา้นทิศ
ตะวันออกตดิกบัเซนิเจิ�น ดา้นทศิใตต้ดิกบัมาเกา๊ ในปีค.ศ. 1980 ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงเศษฐกจิ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(SPECIAL AREA) เมืองจูไห่ เ ป็นเมืองที�มีประชากรนอ้ย ทําให เ้ ป็นเมืองที�ไม่ค่อยมีมลพิษ 
สภาพแวดลอ้มจงึสวยงาม สะอาดและอากาศบรสิทุธิbมาก 
จากนั�น นําทา่นเดนิทางสู ่มาเกา๊ เมอืงที�ไดช้ื�อวา่เป็นดนิแดนแห่งการพนันและคาสโินนามระบอื แตจ่ะ
มสีกักี�คนที�รูจั้กมาเกา๊ในดา้นอื�นๆ "มาเกา๊" มภีาพความงามแหง่ศลิปะวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและ
ตะวันตกใหไ้ดช้ื�นชม และยังมีมนตเ์สน่ห์แห่งความเชื�อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวถิีชวีติที�
ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลนื 

เที1ยง บรกิารอาหารเที1ยง ณ ภตัตาคาร (6) 
จากนั�น นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ หรอื ศาลเจา้แมท่บัทมิ ที�สรา้งขึ�นเพื�ออทุศิถวายใหก้บัอามา่ องค์
เทพทดิาแห่งทอ้งทะเล ภายในศาลจะมีหนิขนาดใหญ่ซึ�งแกะสลักเป็นรูปเรือสําเภาโบราณ เป็น
สญัลักษณ์ที�บง่บอกวา่ บรเิวณนี� คอื จดุแรกที�เจา้แมอ่ามา่ยา่งเทา้ขึ�นสูแ่ผน่ดนิมาเกา๊ ดา้นหนา้มรีปูปั�น
สงิหโ์ตอยู ่2 ตัว มคีวามเชื�อวา่หากหมนุลกูแกว้ที�อยูใ่นปากไปทางขวา 3 ครั �ง พรอ้มของพรจะสมหวัง 
ชมองค ์รูปปั�นเจา้ แมก่วนอมิปรางคท์อง (Kun Iam Statue) ที�ตั �งอยู่รมิทะเลเจา้แม่กวนอมิองค์
ทองสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิbทั �งองค ์มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 18 ตนั ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบัวดู
งดงามออ่นชอ้ยสะทอ้นกบัแดดยามเย็นเป็นประกายเรอืงรอง เหลอืงอรา่มงดงามจับตาแตห่ากเพ่งมอง
ดดูีๆ จะเห็นว่าเจา้แม่กวนอมิองคน์ี�เป็นเจา้แม่กวนอมิลูกครึ�งคอืปั�นเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ แต่ว่ากลับมี
พระพักตรเ์ป็น หนา้พระแมม่าร ีที�เป็นเชน่นี�ก็ เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอมิที�โปรตเุกส ตั �งใจสรา้ง ขึ�นเพื�อ
เป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ในโอกาสที�สง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัจนี 
จากนั�น นํ า ท่ า น ช ม  โ บ ส ถ์ เ ซ น ต์ป อ ล  ท า ง
ประวัตศิาสตร ์และ เป็นสญัลักษณ์ประจําเมอืงมาเกา๊
โบสถแ์หง่นี�เคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหง่แรกของ
ชาวตะวันตกในดนิแดนตะวักออกไกล ตอ่มาในปีค.ศ.
1835 ไดเ้กดิเพลงิไหม ้อย่างรุนแรง ทําใหโ้บสถ์
เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันได
ทางเขา้ดา้นหนา้ที�สง่างามหลังจากมีการบูรณะขึ�น
ใหม่ในปีค.ศ.1991 ดา้นหลังของซากโบสถแ์ห่งนี�มี
การจัดสรา้งพพิธิภัณฑท์างศาสนาขึ�น และยังมหีลุม
ฝังศพของบาทหลวงวาลิค นาโน ผูก้่อตั �งโบสถ์ 
ตลอดจนโครงกระดกูของชาวครสิตญ์ี�ปุ่ นและเวยีดนามที�เสยีชวีติเมื�อคราวที�เกดิเพลงิไหมค้รั �งใหญ ่
เดนิทางสู่ เซนาโดส้แควร ์สถานที�ชอ้ปปิ� งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊าภายในบรเิวณตกแต่งดว้ยตกึ
อาคารอายุกว่า 400 ปี สรา้งโดยชาวโปรตุเกสที�อพยพ มาตั �งหลักแหล่งอยู่ในมาเก๊าเมื�อครั �งอดตี
งดงามตาดว้ยพื�นกระเบื�องซึ�งนํามาจากยโุรปตกแตง่เป็นรปูเกลยีวคลื�นอนังดงาม  

คํ1า บรกิารอาหารคํ1า ณ ภตัตาคาร (7) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 จากนั�นชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรเูลศิ
อลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้่านอสิระพักผ่อน
ถา่ยรปูและชมความงามสมัผัสเมอืงจําลองลาสเวกสัและ
ไดช้มทอ้งฟ้าจําลองเสมือนจรงิภายในเวเนเชี�ยนตาม
อัธยาศัยซึ�งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL 
SHOP มรีา้นอาหารชื�อดังใหท้่านไดส้ัมผัสกับภัตตาคาร
กว่า 30 แห่ง เพื�อลิ�มลองเมนูต่างๆ ที�ท่านชื�นชอบและ
รา้นคา้แบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร า้น เช่น 
BOSSINI, G2 0 0 0 , GIODANO, SWATCH, FOSSIL 
ฯลฯ หรอื  
ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 120 เหรยีญ)  
ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสี�ยงโชคคาสโินซึ�งมอียูท่ั �งหมด 4 โซนใหญ ่ 
** (ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กที�มอีายตํุ�ากวา่ 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไมอ่นุญาตใหทํ้าการบันทกึภาพ
ใด ๆ ภายในคาสโินทั �งส ิ�นและควรแตง่กายสภุาพ) ทกุทา่น
สามารถเดนิชมสถานที�เที�ยวจาก The Venetian Resort 
ไปยังหอไอเฟลจําลองของมาเกา๊ และสามารถชมววิหอไอ
เฟลจําลองขนาดครึ�งหนึ�งขจากของจรงิที�ฝรั�งเศส ซึ�งตั �ง
ตระหง่านอยู่บรเิวณหนา้ทางเขา้รีสอร์ท The Parisian 
Macao โ ด ย ส า ม า ร ถ ขึ�น ไ ป ช ม วิ ว ส ว ย ๆ  ข อ ง จี น
แผ่นดนิใหญ่ และ ฝั� ง Cotai ไดอ้ย่างเต็มที� หอไอเฟล
จําลองของมาเก๊าจะไปเที�ยวแลนมารค์แห่งใหม่ของเกาะ
มาเกา๊ 

 เดนิทางเขา้สูท่ ี1พกั  JINJANG HOTEL *** หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที1ของการเดนิทาง       จูไ่ห ่– ฮอ่งกง – ขา้มสะพานขา้มทะเลที1ยาวที1สดุในโลก – วดัแชกงหมวิ – วดั
หวงัตา้เซยีน – โรงงานจวิเวอรร์ ี1 – อสิระชอ้ปปิN งถนนนาธาน – สนามบนิฮอ่งกง  

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที1พกั (8) 
จากนั�น นําคณะเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยรถโคช้ โดยนําทกุทา่นขา้มทะเลที�มรีะยะทางยาวที�สดุในโลก 
Hong Kong – Zhuhai – Macao Bridge (HZMB)  เปิดเมื�อวันที� 23 ต.ค.2561 โดยเป็นสะพานยาว 55 
กม.ที�เชื�อมระหว่างเมืองสําคัญทางภาคใตข้องจีน คอื เกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่ ที�อยู่บน
แผน่ดนิใหญข่องจนีบรเิวณสามเหลี�ยมปากแมนํ่�าเพริล์  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
จากนั�น เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั ในทุกๆ วันที� 2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี ชาว
ฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนี�เพื�อถวายกังหันลมเพราะเชื�อว่ากงัหันจะชว่ยพัดพาสิ�งชั�วรา้ยและโรคภัย
ไขเ้จ็บออกไปจากตวัและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  ไวข้อเร ื1องธรุกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที1ยง บรกิารอาหารเที1ยง ณ ภตัตาคาร (9) 

จากนั�น นําท่านนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน หรือ วัดหว่องไทซนิ สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1921 เพื�ออุทศิ
ใหก้ับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิ�มในการศกึษาลัทธเิต๋าจนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็น
เทพเจา้หวังตา้เซียนในเวลาต่อมา ปัจจุบันถือเป็นวัดของลัทธิเต๋าที�มีคนมากราบไหวม้ากที�สุด 
สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคลา้ยวัดจีนสมัยโบราณที�มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสี
ทองเหลอืงอร่าม ภายในมสีวนที�จัดเลยีนแบบสวนในปักกิ�งและยังมคีวามแม่นยําในเรื�องของการเสี�ยง
เซยีมซอีกีดว้ย... ไหวข้อเนืNอคู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั�น นําทา่นเยี�ยมชมโรงงานจวิเวอรร์ ี1 ที�ข ึ�นชื�อของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ี�ไดรั้บรางวัลอนัดบั
เยี�ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื�องฮวงจุย้  โรงงานจวิเวอรร์ี� ฮอ่งกง อกีหนึ�งของแหลง่ชอ้ปปิ�งที�พลาด
ไมไ่ด ้มเีครื�องประดบัใหเ้ลอืกมากมาย สวยงาม น่ารักๆ อาทเิชน่ แหวน, สรอ้ย, กําไล ฯลฯ และที�นยิม
กนัมากคอื กงัหัน 4 ใบพัด ไมว่า่จะเป็น แหวน ตา่งห ู กําไล หรอื จี�กงัหัน  

 ความหมายของใบพดัท ัNง 4 ใบ 
 กงัหันทั �ง 4 ใบ เมื�อเราขยบัใบพัดจะหมนุเป็นวงกลม ตามฮวงจุย้ ชว่ยดงึดดู นําพาสิ�งดีๆ เขา้มาในชวีติ 

และ ปัดเป่าสิ�งชั�วรา้ยหรอืสิ�งไมด่อีอกไป 
 ใบที� 1 ความหมาย เดนิทางไปไหนมาไหนใหป้ลอดภยั  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ใบที� 2 ความหมาย สขุภาพแข็งแรง มอีายยุนืยาว  
 ใบที� 3 ความหมาย โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
 ใบที� 4 ความหมาย คดิหวังสิ�งใดสมความปรารถนาทกุประการ   

จากนั�น ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิN งถนนนาธานตามอธัยาศยั เชน่ ชอ้ปปิ�งที� Ocean Terminal และ 
Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชื�อดงัตา่งๆ ระดบัโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, 
Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขาย
ของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษีที� DFS  Galleria   
 
** อาหารคํ1าอสิระ ตามอธัยาศยั ** 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง  
22.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Ethiopian Airline เที�ยวบนิที� ET 609 
00.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

******************* 
 

อตัราคา่บรกิาร 

เมษายน 2562   

กําหนดการเดนิทาง ราคา ผูใ้หญ ่
ราคา เด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 
พกัเดี1ยวเพิ1ม 

5-9 เมษายน 9,889 12,889 3,500 

10-12 เมษายน 12,988 15,988 3,500 

19-22 เมษายน 10,999 13,999 3,500 

26-29 เมษายน 10,999 13,999 3,500 

พฤษภาคม 2562   

กําหนดการเดนิทาง ราคา ผูใ้หญ ่
ราคา เด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 
พกัเดี1ยวเพิ1ม 

3-6 พฤษภาคม  9,889 12,889 3,500 

10-13 พฤษภาคม 9,889 12,889 3,500 

17-20 พฤษภาคม 10,999 13,999 3,500 

24-27 พฤษภาคม 10,999 13,999 3,500 

31 พฤษภาคม – 3 มถินุายน 9,889 12,889 3,500 

มถินุายน 2562   

กําหนดการเดนิทาง ราคา ผูใ้หญ ่
ราคา เด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 
พกัเดี1ยวเพิ1ม 

7-10 มถินุายน 9,889 12,889 3,500 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

14-17 มถินุายน 9,889 12,889 3,500 

21-24 มถินุายน 9,889 12,889 3,500 

28 มถินุายน – 1 กรกฎาคม 9,889 12,889 3,500 

ราคาเด็กทารก 5,500.-  (1 เดอืน – 1 ปี 11 เดอืน) 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ1น 
ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ เด็กและผูใ้หญเ่ก็บเทา่กนั***  

-เก็บทปิที1สนามบนิสวุรรณภมู-ิ 
** แจกนํNาดื1ม 1 ขวด เฉพาะวนัที1เดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี1ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 
 

โปรดอา่น 
รวมอะไรบา้งทรปินีN 
1. ต ั{วเครื1องบนิแบบหมูค่ณะ  และ โหลดได ้2 ใบ ใบละ 23 ก.ก. รวม 46 ก.ก.  (จะรวมนํNาหนกักนั 
   ไมไ่ดเ้ชน่ 1 ใบ หนกั 40 ก.ก. ) 
2. คา่หอ้งพกั หอ้งละ 2  ทา่น  จะนอน 3 ทา่น โปรดสอบถามเพราะบางโรงแรมไมส่ามรถเสรมิเตยีง 
    ได ้ 
3. คา่อาหารมืNอที1ระบใุนโปรแกรม 9 มืNอ 
4. คา่วซี่าเขา้จนีแบบกรุ๊ป 144  กรุณาอา่น กรณีประเทศจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป 144 ลูกคา้
จะตอ้งยื1นวซีา่เดี1ยวจากทางสถานทตูจนีในเมอืงไทย โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิ1มทา่นละ 1,800 บาท 
โปรแกรมทวัรนี์ เป็นโปรโมช ั�นวซีา่กรุป๊แบบ 144 เท่านัน หากท่านมวีซีา่จนีตดิเล่มอยู่แลว้ วซีา่กรุป๊ของ
ท่านจะถูกยกเลกิอตัโนมตั ิโดยเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืงจนี และวซีา่ในเลม่ของท่านจะถูกใชง้านทนัท ี
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 0 ไมร่บัผดิชอบ  วซีา่ตดิเลม่ของทา่นหากทา่นตอ้งไปทาํใหมทุ่กรณี 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
6. คา่หวัหนา้ทวัรด์แูลต ัNงแตเ่มอืงไทย 
 
ไมร่วมอะไรบา้งทรปินีN 
1. ไมร่วม...คา่ทปิไกดฝ์ั1งฮอ่งกง+จนี 1,500 บาท/ทา่น เก็บที1สนามบนิสวุรรรภมู ิ
2. ไมร่วม...คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
3. ไมร่วม...คา่ใชจ้า่ยอื1นๆ ที1นอกเหนอืที1ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื1องดื1ม นอกเหนอืจากรายการ  
     คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ลกูคา้ตอ้งจา่ยเพิ1มเอง 
4. ไมร่วม... คา่ธรรมเนยีมวซีา่คนตา่งประเทศ ที1ตอ้งทาํวซีา่เดนิทางเขา้ประเทศจนี   
5. ไมร่วม...คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิ1มจากคา่ทวัร ์3,000 บาท 
สิ1งที1ทา่นควรรูแ้ละทาํความเขา้ใจกอ่นจองทวัร ์อา่นนะจะ๊ 7 ขอ้เอง 
1. ทวัรน์ ีNลงรา้นชอ้ปปิN ง  4 รา้นหลกัๆ คอื 1.รา้นหยก 2.ศนูยส์มุนไพรจนี 3.รา้นผลติภณัฑย์างพารา  
    4.รา้นจวิเวอรร์ ี1 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. หากทา่นมเีที1ยวบนิภายตอ่ในประเทศ โปรดแจง้ใหเ้ราทราบในวนัจองทวัร ์เพื1อประโยชนข์อง   
    ทา่นเอง  
3. ราคาทวัรน์ ีNเป็นราคาพเิศษ เด็กและผูใ้หญร่าคาเทา่กนั 
4. เมื1อทา่นตดัสนิใจจองทวัรแ์ลว้  ไมส่ามารถยกเลกิ เลื1อน เปลี1ยนคนเดนิทาง หรอืขอคนืเงนิไดท้กุ 
    กรณี   
5. กรณีที1กองตรวจคนเขา้เมอืงท ัNงกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ 
    ประเทศที1ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี1จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัNงสิNน 
6. หากท่านมคีวามจําเป็นตอ้งขออาหารพเิศษ เช่น ทานเจ ไม่ทานหมู หรอื ไก่ หรอื สตัว ์ปีก  
     นอกเหนอืจากอาหารที1ทางเราจดัการให ้ขออนุญาตเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ1มเตมิตามจรงิหนา้งาน 
7. เมื1อทานชําระเงนิแลว้ ถอืวา่ยอมรบัขอ้ตกลงท ัNงหมด 
เง ื1อนไขการจา่ยเงนิ 
โปรดชําระคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน หลงัการจอง 1 วนั  
พรอ้มสง่สําเนาพาสปอรต์ ที1มอีายเุหลอืใชง้านมากวา่ 6 เดอืนขึNนไป  

 
 

 


