
              

 

    

 

 โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES 

ฮ่องกง + เซินเจ้ิน ... ดิสน่ียแ์ลนด ์(รวมบตัรเครือ่งเลน่) 

เจา้แมก่วนอิมรพีลสัเบย ์วดัแชกงหมิว หวงัตา้เซียน 

ชอ้ปป้ิงนาธาน  



              

 

    

++Shabu Shabu /// เมนบูะหม่ีเกี้ยวตน้ต าหรบัเจา้อรอ่ย++ 

โชวพิ์เศษ ผลงานจางอ้ีโหมว๋...Splendid of China  

ปล. ไมม่ีราคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพิเศษ INF 6,900  

คา่ทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป(เรียกเก็บในอินวอยส)์ 

ไมร่วมคา่วีซ่ากร ุป๊แบบ 144 ท่านละ 1,500 บาท ชาํระพรอ้มคา่ทวัร(์เรียกเก็บในอินวอยส)์ 

เดินทางตลอดเดือน กรกฏาคม – สิงหาคม 2562 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ 
ท่านละ 

2 – 18 ปีท่านละ 
พกัเด่ียว 

 
ท่ีนัง่ 

เท่ียวบิน  วนัท่ีเดินทาง 

กรกฏาคม 

HX780/HX761 7 – 9 Jul 9,999 11,999 3,500 20 

HX780/HX767 9 – 12 Jul 9,999 11,999 3,500 20 

HX780/HX761 10 – 12 Jul 9,999 11,999 3,500 25 

HX762/HX767 25 – 28 Jul 10,999 12,999 3,500 31 

HX780/HX761 29 – 31 Jul 9,999 11,999 3,500 49 

สิงหาคม 

HX780/HX761 12 – 14 AUG วนัแม่แห่งชาติ 10,999 12,999 3,500 21 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – สวนสนกุ Disney Land  – เซินเจ้ิน   

00.05 น. พรอ้มกนั ณ สนามบิน สวุรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K ประต ู6 สายการบิน 

ฮ่องกงแอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี บริษทัคอยอาํนวยความสะดวก 

03.35 น. บินลดัฟ้าสูฮ่่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.05 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  

หรือ 

04.15 น. บินลดัฟ้าสูฮ่่องกง โดยเที่ยวบิน HX762 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.20 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  

 

นาํทกุท่านเที่ยวสวนสนกุระดบัโลก Disney Land (รวมค่าบตัรเขา้ดิสน่ีแลนด ์พรอ้มบตัรเครื่องเล่นแบบไม่

จ ากดัจ านวนรอบ) ใหท้่านเพลิดเพลินกับการเล่นเคร่ืองเล่นในโซนตา่งๆ  ท่ีมีเคร่ืองเล่นแบบใหม่ทั้งโซน Tomorrow 

Land มีทั้ง Space Mountain หรือในโซน Adventure เคร่ืองเล่นโซนใหม่ Iron Man ใหท้กุท่าน ไดถ่้ายภาพท่ีระลึกกับ 

Mickey Mouse หรือบางท่านอยากจะเลน่ หรือถ่ายภาพ พรอ้มกบัชมขบวนพาเหรดในตวัการต์นูของวอลท์ดิสนียอ์ย่าง



              

 

    

เต็มอ่ิม ตามอัธยาศัย จนกว่าถึงเวลานดั (อิสระอาหารเท่ียง-เย็น ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกกบัการเล่นเครื่อง

เลน่ จนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย) 

 
จากนัน้นาํท่านเดินทางสูเ่ซินเจ้ิน โดยรถไฟ  ใชเ้วลาเดินทาง 40 นาที (ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจร) 

 

นาํคณะสูท่ี่พกั โรงแรมท่ีพกั James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง   สวนดอกไมจ้ าลองเมืองฮอลแลนด–์ ชอ้ปป้ิง OTOP 3 รา้นพิเศษ – ชอ้ปป้ิงหา้ง

หลอหว ู่ –  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

นาํคณะเขา้ชมเมืองจาํลองที่สรา้งขึน้มาเพื่อใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดช้มดอกไมจ้าํลอง และสถานท่ีตกแตง่ให้

เหมือนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดถ่้ายภาพท่ีมีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจาํลองประจาํชาตฮิอลแลนด ์ 

 



              

 

    

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นนาํท่านไปชมยาสมนุไพรจีนและซ้ือยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท ้100% ยาประจาํบา้นท่ีมีชื่อเสียงและมี

สรรพคณุมากมาย ชว่ยรกัษาแผลจากการโดนความรอ้นเช่น นํา้รอ้นลวก หรือ นํา้มนั ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนอง

พองแผลท่ีโดนลวกไดด้ี หรือจะทาเพื่อป้องกนัผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จดุด่าง

ดาํบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส นาํท่านสู่ รา้นยางพารา ชมสินคา้ท่ีผลิตจากยางพารา หลังจากนัน้นาํท่านชมรา้นหยก มี

สินคา้มากมายเกี่ยวกบัหยกใหท้่านไดเ้ลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแดต่วัท่านเอง 

 

นาํคณะชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนดิท่ีหา้งตดิแอรท่ี์หลอ่หวู่แหลง่ชอ้ปป้ิงที่ดึงดดูขาชอ้ปทัง้หลาย นกัชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะเรียก

ท่ีนี่ว่า มาบุญครองของเมืองจีน ท่ีนี่จะเหมือนมาบุญครองบา้นเรา ตึกสงุ 5 ชั้น ขา้งในตึกจะมีสินคา้พ้ืนเมือง

มากมาย  กระเป๋า เสื้อผา้ รองเทา้ ซ่ึงเป็นสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมสารพัดย่ีหอ้ชื่อดงัๆ ทั้งนัน้ ไม่ว่าจะเป็น กชุชี่ อามา

นี ่หลยุส ์วิตตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ท่ีนีม่ีวางขายใหเ้ลือกซ้ือหามากมาย 

 



              

 

    

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ (สกุกี้หมอ้ไฟ)  

 

 

หลงัจากนัน้นาํทกุท่านเดินทางสูห่มูบ่า้นวัฒนธรรม เพ่ือชมโชวร์อบคํา่ พรอ้มแสงสีเสียงสดุอลงัการ หนึ่งในผลงานของ

จางอ้ีโหมว๋ SPENDID OF CHINA 

 

 

 

นาํคณะสูท่ี่พกั โรงแรมท่ีพกั James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 



              

 

    

วันท่ีสาม  เซินเจ้ิน – ฮ่องกง – เจา้แม่กวนอิมรีพลสัเบย ์– รา้นจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – 

หวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรงุเทพฯ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัจากนัน้นาํทกุท่านเดินทางกลบัสูฮ่่องกง ดว้ยรถไฟ ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 40 นาที 

 

 

 

หลงัจากนัน้นาํท่านเท่ียวหนึง่ในแหลง่ท่องเท่ียวยอดนยิมหาดทราย Repulse Bay หาดทรายรปูจนัทรเ์สี้ยวแห่งนี้สวย

ทีสดุแห่งหนึง่ และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตรไ์ปหลายเร่ืองมีรปูป้ันของเจา้แม่กวนอิม และเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงทาํ

หนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจาก เจา้

แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเชื่อกันว่าขา้มหนึ่งครั้งจะมีอายเุพ่ิมขึ้น 3 ปี 

จนกว่าถึงเวลานดัหมาย 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บะหม่ีเกีย๊วก ุง้ สไตลฮ่์องกง 



              

 

    

 

 

นาํท่านเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรร์ี ่ท่ีขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท่ี์ไดร้บัรางวัลอนัดบัยอดเย่ียม และใชใ้นการเสริม

ดวงเร่ือง ฮวงจุย้นาํความโชคดี มัง่มัง่แกผู่ส้วมใส ่ ซ่ึงในเมืองไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไมก่ว่าจะเป็นกลุม่ ดารา 

นกัการเมือง พ่อคา้แมข่ายท่ีประกอบธรุกิจ เจา้ของกิจการหา้งรา้นต่างๆ ซ่ึงเชื่อกนัว่าจะนาํสัง่ดีๆ ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ย

ใหก้บับคุคลท่ีสวมใส ่ ซ่ึงจะมีมากมายหลายชนดิ เชน่จ้ีกงัหนั แหวนรุ่งตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใสจ่ะไดร้บัการดู

ลายมือจากซินแซประจาํรา้น เพื่อแนะนาํวิธีการเสริมดวงในการสวมใสโ่ดยไม่คิดค่าบริการ) 

 

 

 

วดัแชกงหมิว หรืวดักงัหนัน าโชค วัดนี้ตัง้อยู่ท่ีตาํบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของ

ฮ่องกง สรา้งขึ้นเม่ือ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิในดา้นของโชคลาภ

ทรัพยส์ินเงินทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแช ้ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศักดิ์สิทธป์ระจาํวัด ตาํนานเล่าว่าในช่วงปลายของ

ราชวงศช์ิง แผน่ดินจีนเกิดกลียคุมีการกอ่จลาจลแข็งเมืองขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ีไ้ดก้อ่เกิดบรุษุชาตนิกัรบที่ชื่อว่า

ขนุพล แช ้กง๊ ท่ีไดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดขึน้แทบทกุสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อว่าเป็นนกัรบท่ีไดช้ื่อว่าไม่

เคยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่าย

เช่นกัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ป็นอย่างสงู  

ธนาคารแบงคอ์อฟไชนา่ของฮ่องกง ถึงกับจาํลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตึกสาํนกังานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อว่าตึก

ใบมีด ซ่ึงเป็นตึกท่ีถือเป็นสญัลักษณข์องเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหันนาํโชคท่ีมีชื่อเสียง



              

 

    

ของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไม่ว่าทัวร์ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลชิ้นนี้ เพ่ือเสริมสรา้ง

บารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิต 

 

 

 

เคร่ืองรางที่นยิมสวมใสอ่ยู่ในปัจจบุนั ซ่ึงบางท่านอาจจะกาํลงัมองหาเพื่อนาํมาเป็นของฝากใหก้บับคุคลท่ีท่านรกัหรือนบั

ถือ หรือท่านท่ีกาํลงัมองหางานฮวงจุย้ดีๆ สกัชิ้นเพ่ือเสริมดวง แกปี้ชง ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ย เรามีบริการแนะนาํ อีก

มากมายหลากหลายรายการ ซ่ึงหวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถ่ินจะคอยอาํนวยความสะดวกในการใหร้ายละเอียดกบัคณุ

ลกูคา้ ณ วันเดินทางคะ่ 

 

 

 



              

 

    

หลงัจากนัน้ นาํคณะไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคลท่ี วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วัดท่ีท่านตอ้งไหวใ้นปีนี ้เป็นการแกปี้ชง

ท่ีสมบรูณแ์บบ โดยไมต่อ้งไหวถึ้ง 9 วัด วัดหวังตา้เซียนเป็นวัดเกา่แกอ่ายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผง่ เป็น

นกัพรตมีความรูท้างดา้นการแพทย ์ และไดช้ว่ยคนอย่างมากมายทาํใหค้นเหล่ายกย่องในตวัท่าน และไดต้ัง้ศ่าลเพื่อ

สกัการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมยันีม้ีความเขือ่เร่ืองสขุภาพว่าเมือ่ท่านรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมีท่ีทกุคนตอ้ง

เจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้นสขุภาพอย่างมากมายท่ีนี ่ อีกสิ่งหนึง่ที่ผูค้นศรทัธาและนยิมทาํเมื่อมาถึงวัดหวังตา้เซียน

ไดแ้ก ่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจา้หวังตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือ

ศรทัธาว่าเซียมซีวัดหวังตา้เซียนมีความแมน่ยาํเป็นอย่างย่ิง 

 

 

 

หลงัจากนัน้อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธานจนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าคณะส ูส่นามบินฮ่องกงงอยา่งจใุจ ชอ้ปกระจายเชา้ถึงค ่า หรือเลือกเท่ียวสวนส

on) 

21.45 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX761 

/23.55 (*เฉพาะท่ีกลบัตรงวนัศกุร)์ 

23.55 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

/01.55 (*เฉพาะท่ีกลบัตรงวนัศกุร)์ 

หรอืเท่ียวบิน 



              

 

    

02.00 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX767 

04.00 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 
 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 

 

บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ

บิน ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผ ูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอย ูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมืองในวนัเดินทางนัน้ๆเป็น

หลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** อตัราค่าบริการทวัรน้ี์เป็นทวัรท่ี์เขา้รา้นชอ้ปป้ิงซ่ึงร่วมกบับริษทัฯ ท่องเท่ียวซ่ึงไดมี้การสนบัสนนุค่าใชจ่้ายบางส่วนให้

ท่านไดเ้ท่ียวในราคาประหยดัจึงเรยีนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่ารา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม.....

ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอย ู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดๆ

ทัง้ส้ินหากไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิงทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 1,000 ดอลลา่ฮ่องกง *** 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุรวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีนํา้มนั  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการที่ระบ ุ  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบ้ียประกันอบุัติเหตใุนการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม)์ 

 

 



              

 

    

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ทาํหนงัสือเดินทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่า

มินบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีนํา้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํา้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× คา่ทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, คา่ทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน 

× คา่วีซ่าเขา้จีนแบบกรุป๊144 ราคา 1,500 บาท/ท่าน  

(ทิปไกด์ และวีซ่าจีน 144 ชําระพรอ้มค่าทัวร์ เรียกเก็บในอินวอย)  หากท่านมีวีซ่าติดเล่มจะไม่รวมใน

โปรโมชัน่นี ้

กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ลกูคา้ตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียวจากสถานฑตูไทย หรือวีซ่าประเภท

อ่ืน  โดยมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมจากวีซ่าเดิมท่ีท า อีกท่านละ 1,500 บาท/ท่าน (โดยลกูคา้ไม่สามารถ

ยกเลิกการเดินทางได)้ 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

× คา่ธรรมเนยีมวีซ่าคนตา่งประเทศ ท่ีตอ้งเดินทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 

 

เดินทางข้ึนต ่า 20 ท่าน หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีท่ีจะชําระ

ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  

 

โปรแกรมทวัรน้ี์ เป็นโปรโมชัน่วีซ่ากร ุป๊แบบ 144 เท่านัน้ หากท่านมีวีซ่าจีนติดเลม่อย ูแ่ลว้  

วีซ่ากร ุป๊ของท่านจะถกูยกเลิกอตัโนมติั โดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจีน  

และวีซ่าในเลม่ของท่านจะถกูใชง้านทนัที 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบวีซ่าติดเลม่ของท่านหากท่านตอ้งไปท าใหม่ทกุรณี 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

 ราคา Promotion ช าระค่าทวัร ์ และวีซา่เต็มจ านวน พรอ้มทิปไกด ์ ภายหลงัจากที่ท่านสง่

เอกสารการจอง 1 วนั  จองพรอ้มกบัหนา้พาสปอรต์  

 โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํา่ 2หนา้ 

หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และ

กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการเดนิทาง 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถึง เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการ

รายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจาคืน ไมว่่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิน้ 

 



              

 

    

*เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัลกูคา้ชาวไทยเทา่นัน้ที่เดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

สาํหรบัทา่นที่รบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่าน

เนือ้สตัว ์และมีความจาํเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้า่นเป็นพิเศษนอกเหนอืจาก 

กรุป๊เดินทางรบัประทานที่ระบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมตามจริงหนา้งาน 

โปรแกรมทวัรน้ี์ไมเ่หมาะส าหรบัลกูคา้ท่ีใชวิ้ลแชร!์!! 

**หากตอ้งการท่ีจะเดินทาง บรษิทัขอสงวนสิทธ ์เรบีกเก็บเพ่ิมท่านละ 2,000 บาททกุ

กรณี** 

 

 


