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วันแรกของการเดินทาง              กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– เซินเจ้ิน โดยรถโคช้ 

08.30 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W 
สายการบิน Ethiopian Airline  ประตู 10 โดยมีเจ้าหน้าท่ี ... คอยอ านวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

11.55 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน Ethiopian Airline   เท่ียวบินท่ี ET 608  
 [บริการการอาหารร้อนบนเครื่อง มีหน้าจอทุกที่นั่งเครื่องใหม่ Boeing 787 Dreamliner] 
 
 
 
 
 
 
15.40 น.    เดินทางถึงสนามบิน Hong kong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  
 น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B  
 สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของ

ประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เซินเจ้ิน โดยรถโค้ช ใช้เวลาเดินทาง สู่ เมืองเซินเจ้ิน ท่ีตั้งอยู่มณฑลกวางตุ้ง

เป็นเมืองชายแดนริมฝ่ังตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์
ท้องถิ่นรอต้อนรับ  

ค่่า      รับประทานอาหารค่่า  แบบ SETBOX (1) 
 เดินทางเข้าสู่ที่พัก SZX HIGGERT HOTEL *** หรือเทียบเท่า 

วันที่สองของการเดินทาง       จ่าลองเมืองฮอลแลนด์-โรงงานผลิตหยก-ศูนย์สมุนไพรจีน-ร้านผลิตภัณฑ์
ยางพารา-ตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ MANGROVE GROOVE 3D 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก (2) 

จากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่ จ่าลองเมืองฮอลแลนด์ 
The Flower Town in Holland สร้างขึ้นมา
เพ่ือให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชม
ดอกไม้จ าลอง และสถานท่ีตกแต่งให้เหมือน



 

 

ประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพท่ีมีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจ าลองประจ าชาติฮอลแลนด์ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
จากนั้น เดินทางสู่ โรงงานผลิตหยก ของล้ าค่าท่ีขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของ

ความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่
ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่ง
หากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความร่ ารวย ความมีโชค ให้ท่าน
ได้เลือก น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีน แหล่งค้นคว้ายาแผนโบราณ ที่เราเรียกว่า บัวหิมะ ยา
ประจ าบ้านท่ีมีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ผ่อนคลายด้วยการนวดฝ่าเท้าพร้อมฟังการบร
ยายสรรพคุณของสมุนไพร จากนั้นน าทุกท่านแวะ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ด้วยเทคโนโลยี
การผลิตท่ีทันสมัยของประเทศจีนได้น าผลิตภัณฑ์ยางพารามาท าเป็นเคร่ืองนอนของใช้ในบ้าน
ได้อย่างลงตัว 

จากนั้น น าท่านช้อปปิ้งสินค้าของคนพื้นถิ่นกันที่ ตลาดตงเหมิน ศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้า
ภายในประเทศ ท่ีนี่นับว่าเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาช้อปปิ้งเป็นอันดับสองรองจากห้าง 
Lowu เพราะนอกจากท่ีนี่จะเป็นแหล่งช้อปป้ิงแล้วยังเป็นแหล่งรวมเร่ืองอาหารการกินอีกด้วย 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร Seafood+ไวน์แดง (4) 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่าน ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชวน์้ าแบบ 3 D ท่ีใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้าน

หยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางขนาดใหญ่ โชว์
ท่ีเกี่ยวกับเด็กผู้กล้ากับลิงวิเศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีชื่อว่าปีกแห่งความรักการ
แสดงท่ีจะการใช้แสงเลอร์เซอร์ ไฟเครื่องเปล่งแสง ม่านน้ า เป็นต้น 

 
 
 
 
 



 

 

 เดินทางเข้าสู่ที่พัก SZX HIGGERT HOTEL *** หรือเทียบเท่า 

วันที่สามของการเดินทาง       เมืองจูไห่-มาเก๊า-วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซนต์ปอล 
เซนาโด้สแควร์-THE VENETIAN-ยังหอไอเฟลจ่าลองของมาเก๊า -เมืองจูไห ่

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (5) 
จากนั้น น าท่านเดินทางข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่ ซึ่งอยู่ทางใต้ของมณฑลกวางตุ้ง มีพ้ืนท่ีด้านทิศตะวันออก

ติดกับเซินเจิ้น ด้านทิศใต้ติดกับมาเก๊า ในปีค.ศ. 1980 ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองเศษฐกิจ 
(SPECIAL AREA) เมืองจูไห่เป็นเมืองท่ีมีประชากรน้อย ท าให้เป็นเมืองท่ีไม่ค่อยมีมลพิษ 
สภาพแวดล้อมจึงสวยงาม สะอาดและอากาศบริสุทธิ์มาก 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า เมืองท่ีได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ แต่จะ
มีสักกี่คนที่รู้จักมาเก๊าในด้านอ่ืนๆ "มาเก๊า" มีภาพความงามแห่งศิลปะวัฒนธรรมของโลก
ตะวันออกและตะวันตกใหไ้ด้ชื่นชม และยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา 
ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (6) 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ท่ีสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์

เทพทิดาแห่งท้องทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือส าเภาโบราณ เป็น
สัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกว่า บริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าขึ้นสู่แผ่นดินมาเก๊า ด้านหน้า
มีรูปปั้นสิงห์โตอยู่ 2 ตัว มีความเชื่อว่าหากหมุนลูกแก้วท่ีอยู่ในปากไปทางขวา 3 คร้ัง พร้อม
ของพรจะสมหวัง ชมองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง (Kun Iam Statue) ท่ีตั้งอยู่ริม
ทะเลเจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ท้ังองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 18 
ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดยามเย็นเป็นประกาย
เรืองรอง เหลืองอร่ามงดงามจับตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆจะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้า
แม่กวนอมิลูกครึ่งคือป้ันเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็น หน้าพระแม่มารี ท่ี
เป็นเช่นนี้ก็ เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมท่ี
โปรตุเกส ตั้งใจสร้าง ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืน
ให้กับจีน 

จากนั้น น าท่านชม โบสถ์เซนต์ปอล ทาง
ประวัติศาสตร์ และ เป็นสัญลักษณ์ประจ า
เมืองมาเก๊าโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียน



 

 

สอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวกัออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิด
เพลิงไหม้ อย่างรุนแรง ท าให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้าน
หน้าท่ีสง่างามหลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการ
จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น และยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิค นาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ 
ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่นและเวียดนามท่ีเสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้ง
ใหญ่.. .เดินทางสู่...เซนาโด้สแควร์... สถานท่ีช้อปปิ้งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊าภายในบริเวณ
ตกแต่งด้วยตึกอาคารอายุกว่า 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกสท่ีอพยพ มาตั้งหลักแหล่งอยู่ในมา
เก๊าเมื่อครั้งอดีตงดงามตาด้วยพื้นกระเบื้องซึ่งน ามาจากยุโรปตกแต่งเป็นรูปเกลียวคลื่นอัน
งดงาม  

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (7) 
 จากนั้น ชม The Venetian Resort โรงแรมสุด

หรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้
ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงาม
สัมผัสเมืองจ าลองลาสเวกัสและได้ชม
ท้องฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเช่ียน
ตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น 
GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดัง
ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง 
เพ่ือลิ้มลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น 
BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA 
(ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 
เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายใน
โรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่
ท้ังหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่
มีอายุต่ ากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน 
และไม่อนุญาตให้ท าการบันทึกภาพใด ๆ 
ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกาย
สุภาพ) ทุกท่านสามารถเดินชมสถานท่ีเท่ียวจาก The Venetian Resort ไปยังหอไอเฟล
จ าลองของมาเก๊า และสามารถชมวิวหอไอเฟลจ าลองขนาดครึ่งหนึ่งขจากของจริงท่ีฝร่ังเศส ซึ่ง



 

 

ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณหน้าทางเข้ารีสอร์ท The Parisian Macao โดยสามารถขึ้นไปชมวิว
สวยๆ ของจีนแผ่นดินใหญ่ และ ฝ่ัง Cotai ได้อย่างเต็มท่ี หอไอเฟลจ าลองของมาเก๊าจะไป
เท่ียวแลนมาร์คแห่งใหม่ของเกาะมาเก๊า 

 เดินทางเข้าสู่ที่พัก  JINJANG HOTEL *** หรือเทียบเท่า 

วันที่ของการเดินทาง       จู่ไห่-ฮ่องกง-ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก-วัดแชกงหมิว-วดัหวังต้า
เซียน-โรงงานจิวเวอร์ร่ี-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-สนามบินฮ่องกง  

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (8) 
จากนั้น น าคณะเดินทางสู่ ฮอ่งกง โดยรถโค้ช โดยน าทุกท่านข้ามทะเลท่ีมีระยะทางยาวที่สุดในโลก 

Hong Kong – Zhuhai – Macao Bridge (HZMB)  เปิดเมื่อวันท่ี 23 ต.ค.2561 โดยเป็น
สะพานยาว 55 กม.ท่ีเช่ือมระหว่างเมืองส าคัญทางภาคใต้ของจีน คือ เกาะฮ่องกง มาเก๊า และ
เมืองจูไห่ ท่ีอยู่บนแผ่นดินใหญ่ของจีนบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ล  

 
 
 
 
 
 
จากนั้น เดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน ในทุกๆ วันท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาว

ฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพ่ือถวายกังหันลมเพราะเช่ือว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้าย
และโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและน าพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน  ไว้ขอเร่ืองธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (9) 



 

 

จากนั้น น าท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน หรือ วัดหว่องไทซิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เพ่ืออุทิศ
ให้กับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเร่ิมในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและ
กลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา ปัจจุบันถือเป็นวัดของลัทธิเต๋าท่ีมีคนมากราบไหว้
มากท่ีสุด สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณท่ีมีเสาสีแดงขนาดใหญ่และ
หลังคาสีทองเหลืองอร่าม ภายในมีสวนท่ีจัดเลียนแบบสวนในปักกิ่งและยังมีความแม่นย าใน
เร่ืองของการเสี่ยงเซียมซีอีกด้วย... ไหว้ขอเนื้อคู่ 

 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านเย่ียมชมโรงงานจิวเวอร์รี ่ท่ีขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับ

เย่ียม และใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ย  โรงงานจิวเวอร์รี่ ฮ่องกง อีกหนึ่งของแหล่งช้อปปิ้งท่ี
พลาดไม่ได้ มีเครื่องประดับให้เลือกมากมาย สวยงาม น่ารักๆ อาทิเช่น แหวน, สร้อย, ก าไล 
ฯลฯ และที่นิยมกันมากคือ กังหัน 4 ใบพัด ไม่ว่าจะเป็น แหวน ต่างหู  ก าไล หรือ จี้กังหัน  

 ความหมายของใบพัดทั้ง 4 ใบ 
 กังหันท้ัง 4 ใบ เมื่อเราขยับใบพัดจะหมุนเป็นวงกลม ตามฮวงจุ้ย ช่วยดึงดูด น าพาสิ่งดีๆเข้ามา

ในชีวิต และ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหรือส่ิงไม่ดีออกไป 
 ใบท่ี 1 ความหมาย เดินทางไปไหนมาไหนให้ปลอดภัย  
 ใบท่ี 2 ความหมาย สุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาว  
 ใบท่ี 3 ความหมาย โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 
 ใบท่ี 4 ความหมาย คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ   
จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งท่ี Ocean Terminal และ 

Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น 
Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis 
Vuitton, Chole ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี DFS  
Galleria   

อาหารค่่าอิสระตามอัธยาศัย 



 

 

 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง  
22.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Ethiopian Airline เท่ียวบินท่ี ET 609 
00.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

อัตราค่าบริการ 
พฤษภาคม 2562   

ก่าหนดการเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ 
ราคา เด็ก 

อายุ 2-18 ป ี
พักเดี่ยวเพิ่ม 

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 มถิุนายน 9,889 12,889 3,500 

มิถุนายน 2562   

ก่าหนดการเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ 
ราคา เด็ก 

อายุ 2-18 ป ี
พักเดี่ยวเพิ่ม 

7-10 มิถุนายน 9,889 12,889 3,500 
14-17 มิถุนายน 9,889 12,889 3,500 
21-24 มิถุนายน 9,889 12,889 3,500 
28 มิถนุายน – 1 กรกฎาคม 9,889 12,889 3,500 

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

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 
ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริป เด็กและผู้ใหญ่เก็บเท่ากัน***  

-เก็บทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ- 
** แจกน้่าดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ ** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
 



 

 

โปรดอ่าน 
รวมอะไรบ้างทริปนี้ 
1.ตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ  และ โหลดได้ 2 ใบ ใบละ 23 ก.ก. รวม 46 ก.ก.  (จะรวมน้่าหนักกันไมไ่ด้เช่น 
1 ใบ หนัก 40 ก.ก. ) 
2.ค่าห้องพัก ห้องละ 2  ท่าน  จะนอน 3 ท่าน โปรดสอบถามเพราะบางโรงแรมไม่สามรถเสริมเตียงได้  
3.ค่าอาหารมื้อที่ระบุในโปรแกรม 9 มื้อ 
4.ค่าวีซ่าเข้าจีนแบบกรุ๊ป144   กรุณาอ่าน...กรณีประเทศจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ลูกค้าจะต้องยื่น
วีซ่าเดี่ยวจากทางสถานทูตจีนในเมืองไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,800 บาท 
โปรแกรมทัวร์นี้ เป็นโปรโมชั่นวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว วซี่ากรุ๊ปของ

ท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัต ิโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจีน  
และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทันที ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รับผดิชอบ    วีซ่าติดเลม่ของท่าน

หากท่านต้องไปท่าใหมท่กุรณี 
5.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
6.ค่าหัวหน้าทัวร์ดูแลตั้งแต่เมืองไทย 
 
ไม่รวมอะไรบ้างทริปนี ้
1.ไม่รวม...ค่าทิปไกด์ฝัง่ฮอ่งกง+จีน 1,500 บาท/ท่าน เก็บที่สนามบินสุวรรรภูม ิ
2.ไม่รวม...ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
3.ไม่รวม...ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซัก
รีด ค่าโทรศัพท์ ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มเอง 
4.ไม่รวม... ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องท่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีน   
5.ไม่รวม...ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ 3,000 บาท 

สิ่งที่ท่านควรรู้และท่าความเข้าใจก่อนจองทัวร์ 
อ่านนะจ๊ะ 7 ข้อเอง 

1. ทัวร์นี้ลงร้านช้อปปิ้ง  4 ร้านหลักๆ คือ 1.ร้านหยก 2.ศูนย์สมุนไพรจีน 3.ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา 4.ร้าน
จิวเวอร์ร่ี 
2. หากท่านมีเที่ยวบินภายต่อในประเทศ โปรดแจ้งให้เราทราบในวันจองทัวร์ เพ่ือประโยชน์ของ   ท่านเอง  
3. ราคาทัวร์นี้เป็นราคาพิเศษ เด็กและผู้ใหญ่ราคาเท่ากัน 
4. เมื่อท่านตัดสินใจจองทัวร์แล้ว  ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน เปลี่ยนคนเดินทาง หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี   



 

 

5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
ที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
6. หากท่านมีความจ่าเป็นต้องขออาหารพิเศษ เช่น ทานเจ ไม่ทานหมู หรือ ไก่ หรือ สัตว์ ปีก 
นอกเหนือจากอาหารที่ทางเราจัดการให้ ขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน 
7. เมื่อทานช่าระเงินแล้ว ถือว่ายอมรับข้อตกลงทัง้หมด 

เงื่อนไขการจ่ายเงิน 
โปรดช่าระค่าทัวร์เต็มจ่านวน หลังการจอง 1 วัน  

พร้อมส่งส่าเนาพาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือใช้งานมากว่า 6 เดือนขึ้นไป  

 


