
 
 
 
 

 

 โดยสายการบิน... HONGKONG AIRLINES 

   



 
 
 
 

ฮ่องกง + เซินเจ้ิน ... ดิสน่ียแ์ลนด ์ (รวมบตัรเครื่องเลน่) 

วัดแชกงหมิว  หวังตา้เซียน เจา้แม่กวนอิมยมืเงิน ชอ้ปป้ิง

นาธาน 

วัดกวนอ ูพิพิธภณัฑเ์ซินเจ้ิน เมืองจ าลองฮอลแลนด ์ 
 / ++ 

 

******* พักเซ่ินเจ้ิน 2 คืน********** 

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ INF 6,900 /คา่ทิปไกด์ และคนขบัรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เรียกเกบ็ในอินวอยส์) 

ไม่รวมคา่วีซ่ากร ุ๊ปแบบ 144 ท่านละ 1,650 บาท ช าระพรอ้มคา่ทัวร์(เรยีกเกบ็ในอินวอยส์) 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ 
ท่านละ 

2 – 18 ปีท่านละ 
พกัเดี่ยว 

 
ท่ีนัง่ 

เท่ียวบิน  วนัท่ีเดินทาง 

มกราคม 2563 

HX780/HX779 5 – 7 JAN 6,888 9,777 3,500 20 

HX780/HX779 8 - 10 JAN 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 9 - 11 JAN 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 10 - 12 JAN 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/HX779 11 - 13 JAN 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 12 - 14 JAN 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 16 - 18 JAN 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 17 - 19 JAN 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/HX779 18 - 20 JAN 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 19 - 21 JAN 7,888 9,888 3,500 20 

กมุภาพนัธ ์2563 

HX780/HX779 4 – 6 FEB 6,888 9,777 3,500 20 

HX780/HX779 6 – 8 FEB ( วันมาฆะบชูา ) 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 7 - 9 FEB ( วันมาฆะบชูา ) 9,888 11,888 3,500 20 

HX762/HX779 8 - 10 FEB ( วันมาฆะบชูา ) 9,888 11,888 3,500 20 

HX780/HX779 9 - 11 FEB ( ชดเชยวันมาฆะ ) 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 12 - 14 FEB 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 13 - 15 FEB 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 14 - 16 FEB 8,888 10,888 3,500 20 



 
 
 
 
HX780/HX779 15 - 17 FEB 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 16 – 18 FEB 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 17 - 19 FEB 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 18 - 20 FEB 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 19 - 21 FEB (วันยมืเงินเจา้แม่) 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 20 - 22 FEB 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 21 - 23 FEB 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 22 - 24 FEB 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 23 - 25 FEB 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 24 – 26 FEB 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 26 - 28 FEB 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 27 - 29 FEB 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 28 – 1 MAR 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 29 – 2 MAR 8,888 10,888 3,500 20 

มีนาคม 2563 

HX780/HX779 1 - 3 MAR 6,888 9,777 3,500 20 

HX780/HX779 2 - 4 MAR 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 4 - 6 MAR 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 5 - 7 MAR 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 6 - 8 MAR 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 7 - 9 MAR 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 8 - 10 MAR 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 9 - 11 MAR 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 12 – 14 MAR 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 13 - 15 MAR 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 14 - 16 MAR 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 15 - 17 MAR 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 17 - 19 MAR 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 18 - 20 MAR 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 19 - 21 MAR 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 20 - 22 MAR 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 21 - 23 MAR 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 22 - 24 MAR 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 23 - 25 MAR 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 24 - 26 MAR 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 25 - 27 MAR 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 26 - 28 MAR 7,888 9,888 3,500 20 

HX780/HX779 27 - 29 MAR 8,888 10,888 3,500 20 



 
 
 
 
 

 

 

00.05 น. พร้อมกัน ณ สนามบิน สวุรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร์ K ประต ู6 สายการบิน 

ฮ่องกงแอร์ไลน ์ โดยมีเจา้หนา้ที่ บริษัทคอยอ านวยความสะดวก 

02.50 น.    บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX762  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

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

หรือ 

04.00 น.    บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

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

 

 
 

น  าทกุท่านเที่ยวสวนสนุกระดับโลก Disney Land (รวมค่าบตัรเขา้ดิสน่ีแลนด์ พรอ้มบตัรเครื่องเล่นแบบไม่

จ ากดัจ านวนรอบ) ใหท้่านเพลิดเพลินกับการเล่นเคร่ืองเล่นในโซนต่างๆ  ที่มีเคร่ืองเล่นแบบใหม่ทั้งโซน Tomorrow Land 

มีทั้ง Space Mountain หรือในโซน Adventure เคร่ืองเล่นโซนใหม่ Iron Man ใหท้กุท่าน ไดถ่้ายภาพที่ระลึกกับ Mickey Mouse 

หรือบางท่านอยากจะเล่น หรือถ่ายภาพ พร้อมกับชมขบวนพาเหรดในตัวการ์ต ูนของวอลท์ดิสนียอ์ย่างเต็มอิ่ม ตาม

อัธยาศัย จนกว่าถึงเวลานดั (อิสระอาหารเท่ียง-เย็น ตามอธัยาศัย เพ่ือสะดวกกบัการเล่นเครื่องเล่น จนกว่าจะ

ถึงเวลานดัหมาย) 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่เซินเจ้ิน โดยรถไฟ  ใชเ้วลาเดินทาง 40 นาที (ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจร) 

 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น  าคณะสู่ที่พัก โรงแรมท่ีพกั James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 
 
 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น  าคณะเขา้ชมเมืองจ าลองที่สร้างข้ึนมาเพ่ือใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด ์ ใหท้่านไดช้มดอกไมจ้ าลอง และสถานที่ตกแต่งให ้

เหมือนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดถ่้ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจ าลองประจ าชาติฮอลแลนด ์  

 

 

 

 
 

น  าคณะเดินทางเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ เซินเจ้ิน Shenzhen Museum ที่รวมเร่ืองราวประวัติศาสตร์ ของเมืองเซินเจ้ิน           

โบราญยอ้นกลับมาสู่ยุคที่เป็นปัจจบุัน เพ่ือเรียนร ู้ถึงวัฒนธรรม และประเพณีเมืองเซินเจ้ิน ก่อนจะมาเป็นเขตเศรษ กิจ

พิเศษ 

 



 
 
 
 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน  าท่านไปชมยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นที่มีชื่อเสียงและมี

สรรพคณุมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น  า้ร้อนลวก หรือ น  า้มัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนอง

พองแผลที่โดนลวกไดด้ี หรือจะทาเพ่ือป้องกันผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จดุด่างด  า

บนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส น  าท่านสู่ ร้านยางพารา ชมสินคา้ที่ผลิตจากยางพารา หลังจากนัน้น  าท่านชมร้านหยก มีสินค้า

มากมายเก่ียวกับหยกใหท้่านไดเ้ลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง  

 

 

 

น  าคณะชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนดิที่หา้งติดแอร์ที่หล่อหวู่แหล่งชอ้ปป้ิงที่ดึงดดูขาช้อปทั้งหลาย นกัชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะเรียก

ที่นี่ว่า มาบุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะ เหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสุง 5 ชั้น ข้างในตึกจะมีสินค้าพ้ืนเมื อ ง

มากมาย  กระเป๋า เสื้อผา้ รองเทา้ ซ่ึงเป็นสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมสารพัดย่ีหอ้ชื่อดังๆ ทั้งนัน้ ไม่ว่าจะเป็น กชุช่ี อามานี่ 

หลยุส ์วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราดา้ ฯลฯ ที่นีม่ีวางขายใหเ้ลือกซ้ือหามากมาย 

 



 
 
 
 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เป็ดปักก่ิง-ไวนแ์ดง)  

 

น  าคณะสู่ที่พัก โรงแรมท่ีพกั James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลังจากนัน้น  าทกุท่านเดินทางกลับสู่ฮ่องกง ดว้ยรถไฟ ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 40 นาที 

 

 

น  าท่านไปไหวเ้จ้าแม่กวนอิมฮงฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใ น

ฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom

หรือ 'Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กที่ ไม่ ได ้

สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทกุวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแนน่วัด ถา้ใครที่ชอบ

เสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นีแ่ม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีก

ดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะนยิมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวัดจะจ าหนา่ยอปุกรณส์ าหรับ

เซ่นไหวพ้ร้อมซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้  าซองแดงมาวนเหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จ้า แม่

กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไวม้ากนอ้ยแล้วแต่โชค 

ถ้าหากเราประสพความส าเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท  าบุญ ช่วงเทศกาลตร ุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและ

นกัท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่นๆ ตลอดทั้งปีเพ่ือขอ

ซองแดงจากเจา้แม่กวนอิมไดเ้ช่นกัน โดยซ้ืออปุกรณเ์ซ่นไหวจ้ากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทาง

วัดไม่ไดเ้ตรียมซองแดงไวใ้ห ้เนือ่งจากไม่ได ้อยู่ในหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจ านวนเงิ นที่

ตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกลุเงินย่ิงดีใหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ยพิธีเดียวกัน ถา้ประสพความส าเร็จตามที่มุ่งหวังค่อยกลับมาท  าบุญ

ที่นีใ่นโอกาสต่อไป 

 



 
 
 
 

 

น  าท่านเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรร์ี่ ที่ข้ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชนท์ี่ไดรั้บรางวัลอันดับยอดเย่ียม และใชใ้นการเสริม

ดวงเร่ือง ฮวงจุย้น  าความโชคดี มัง่มัง่แก่ผูส้วมใส่ ซ่ึงในเมืองไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไม่กว่าจะเป็นกลุ่ม ดารา 

นกัการเมือง พ่อคา้แม่ขายที่ประกอบธรุกิจ เจา้ของกิจการหา้งร้านต่างๆ ซ่ึงเชื่อกันว่าจะน  าสัง่ดีๆ ปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายใหกั้บ

บุคคลที่สวมใส่ ซ่ึงจะมีมากมายหลายชนดิ เช่นจ้ีกังหัน แหวนร ุ่งต่างๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใส่จะไดรั้บการดลูายมือจาก

ซินแซประจ าร้าน เพ่ือแนะน  าวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ) 

 

 

 

วัดแชกงหมิว หรืวัดกังหนัน าโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ต  าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของ

ฮ่องกง สร้างข้ึนเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศชิ์ง ข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิในด ้านของโชคลาภ

ทรัพยสิ์นเงินทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแช ้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นส่ิงศักดิ์ สิทธป์ระจ าวัด ต  านานเล่าว่าในช่วงปลายของ

ราชวงศช์ิง แผ่นดินจีนเกิดกลียคุมีการก่อจลาจลแข็งเมืองข้ึนทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ีไ้ดก่้อเกิดบุรษุชาตินกัรบที่ชื่อ ว่า

ขนุพล แช ้ก๊ง ที่ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดข้ึนแทบท ุกสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อว่าเป็นนักรบที่ไดช้ื่ อ ว่า ไม่

เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะไดรั้บชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไร้พ่าย

เช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสงู 

ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกส านักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อ ว่าตึ ก

ใบมีด ซ่ึงเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณข์องเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจ้ีกังหันน  าโชคที่มีชื่อเสียงของ



 
 
 
 
วงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินค้ามงคลช้ินนี ้ เพ่ือเสริมสร้างบารมี 

และศิริมงคลใหกั้บชีวิต 

 

 

 

เคร่ืองรางที่นยิมสวมใส่อยู่ในปัจจบุัน ซ่ึงบางท่านอาจจะก าลังมองหาเพ่ือน  ามาเป็นของฝากใหกั้บบุคคลที่ท่านรักหรือนับ

ถือ หรือท่านที่ก าลังมองหางานฮวงจุย้ดีๆ สักชิ้นเพ่ือเสริมดวง แกปี้ชง ปัดเป่าส่ิงชัว่ร้าย เรามีบริการแนะน  า อีกมากมาย

หลากหลายรายการ ซ่ึงหัวหนา้ทัวร์และไกดท์อ้งถ่ินจะคอยอ านวยความสะดวกในการใหร้ายละเอียดกับคณุลกูคา้ ณ วัน

เดินทางค่ะ 

 

 

 

 



 
 
 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บะหม่ีเก๊ียวก ุง้ สไตลฮ่์องกง 

 

 

หลังจากนัน้ น  าคณะไหวข้อพรเพ่ือเป็นศิริมงคลที่ วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วัดที่ท่านตอ้งไหวใ้นปีนี ้ เป็นการแกปี้ชงที่

สมบูรณแ์บบ โดยไม่ตอ้งไหวถึ้ง 9 วัด วัดหวังตา้เซียนเป็นวัดเก่าแก่อายกุว่าร้อยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็นนกัพรตมี

ความร ู้ทางดา้นการแพทย ์ และไดช้่วยคนอย่างมากมายท  าใหค้นเหล่ายกย่องในตัวท่าน และไดต้ั้งศ่าลเพ่ือสักการะ ใหท้่าน

เป็นเทพว่องไทซิน คนในสมัยนีม้ีความเข่ือเร่ืองสขุภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมีที่ทกุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอ

ดา้นสขุภาพอย่างมากมายที่นี ่ อีกสิ่งหนึง่ที่ผูค้นศรัทธาและนยิมท  าเมื่อมาถึงวัดหวังตา้เซียนไดแ้ก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหาร

เทพเจา้หวังตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังตา้เซียนมีความ

แม่นย าเป็นอย่างย่ิง 

 

 

 

หลังจากนัน้อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธานจนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย 



 
 
 
 

 

 

สมควรแก่เวลาน าคณะส ู่สนามบินฮ่องกงงย่างจใุจ ช้อปกระจายเช้าถึงค ่า หรือเลท่ียวสวนสon) 

21.05 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน ์ เที่ยวบินที่ HX779 

23.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

หรือ 

23.50 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน ์ เที่ยวบินที่ HX761 

01.50 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทัวร์* 

ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง 

 

บริษทัขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน 

ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผ ูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอย ู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** อัตราค่าบริการทวัรน้ี์เป็นทัวรท่ี์เขา้รา้นชอ้ปป้ิงซ่ึงร่วมกบับริษทัฯ ท่องเท่ียวซ่ึงไดม้ีการสนบัสนนุค่าใชจ่้ายบางส่วนใหท่้าน

ไดเ้ท่ียวในราคาประหยดัจึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่ารา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม.....ซ่ึงจะ

ใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอย ู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดๆทั้งสิ้น

หากไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค่าทัวรเ์พ่ิมท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน  า้มัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่ามัคคเุทศกท์อ้งถ่ิน และหัวหนา้ทัวร์อ  านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง  

 ค่าเบี้ยประกันอบุัติเหตใุนการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท  าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินบิาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน  า้หนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน  า้มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทิปมัคคเุทศก,์ คนขับรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ค่าวีซ่าเขา้จีนแบบกร ุ๊ป144 ราคา 1,650 บาท/ท่าน  

(ทิปไกด ์และวีซ่าจีน 144 ช าระพร้อมค่าทัวร์ เรียกเก็บในอินวอย)  หากท่านมีวีซ่าติดเล่มจะไม่รวมในโปรโมชัน่นี้ 

กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ป 144 ลูกคา้ตอ้งย่ืนวีซ่าเด่ียวจากสถานฑูตไทย หรือวีซ่าประเภทอ่ืน  โดยมี

ค่าใชจ่้ายเพ่ิมจากวีซ่าเดิมท่ีท า อีกท่านละ 1,500 บาท/ท่าน (โดยลูกคา้ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได)้ 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

× ค่าธรรมเนยีมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ตอ้งเดินทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 

 

เดินทางขึ้ นต ่ า 20 ท่าน หากต  ่ากว่าก าหนด กร ุ๊ ปจะไม่สามารถเดินทางได ้ หากผู ้เดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

 

 

โปรแกรมทวัรน้ี์ เป็นโปรโมชั่นวีซ่ากร ุป๊แบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอย ู่แลว้ 

วีซ่ากร ุป๊ของท่านจะถกูยกเลิกอัตโนมติั โดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองจีน 

และวีซ่าในเล่มของท่านจะถกูใช้งานทนัที 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบวีซ่าติดเล่มของท่านหากท่านตอ้งไปท าใหม่ทกุรณี 



 
 
 
 

กรณีกร ุป๊เหมา กร ุป๊เดินทางเกิน 10 ท่านขึ้นไปจอยหน้ารา้น และไดป้ระกอบกิจการหรือ กล ุ่ม

อาชีพ ดงัต่อไปน้ี ไม่สามารถใช้ราคา พิเศษน้ีได ้: คร ูนักเรียน หมอ พยาบาล กล ุ่มอาชีพขาย

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ขายประกนั 

(จะมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากแลนดจี์นท่านละ 500 หยวน นอกเหนือจากแพคเกจทวัร)์ 

หากท่านอย ู่ในกล ุ่มอาชีพดงักล่าว ก่อนท าการจองทวัรก์รณุาแจ้งกบัเอเจนซ่ีทวัรข์องท่าน 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

 ราคา Promotion ช าระค่าทัวร ์ และวีซ่าเต็มจ านวน พรอ้มทิปไกด์ ภายหลังจากที่ท่านส่ง

เอกสารการจอง 1 วัน  จองพรอ้มกบัหนา้พาสปอรต์  

 โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไปและเหลือหนา้กระดาษอย่างต ่า 2หนา้ 

หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ช าระเงินคา่จองคา่ทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคนืเงินไดท้กุกรณี  และกรณี

ที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบไุว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืคา่ทัวร์ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการ

หนึ่ง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าทา่นสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

*เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุวแ้ลว้ทั้งหมด 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลกูคา้ชาวไทยเท่านัน้ท่ีเดินทางไปกลับพรอ้มกร ุ๊ป 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

ส าหรับท่านท่ีรับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานหม ูไม่ทานไก่หรือสัตว์ปีก ไม่ทาน

เน้ือสัตว์ และมีความจ าเป็นใหท้างบริษทัฯ จัดเตรียมอาหารไวใ้หท่้านเป็นพิเศษนอกเหนือจาก 

กร ุ๊ปเดินทางรับประทานท่ีระบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมตามจริงหนา้งาน 

โปรแกรมทวัรน้ี์ไม่เหมาะส าหรบัลกูคา้ท่ีใช้วิลแชร!์!! 

**หากตอ้งการท่ีจะเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ เรีบกเก็บเพ่ิมท่านละ 2,000 บาททกุกรณี** 


