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 โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES 

ฮ่องกง + เซินเจ้ิน ... ดิสน่ียแ์ลนด ์(รวมบตัรเครือ่งเลน่) 

เจา้แมก่วนอิมรีพลสัเบย ์วดัแชกงหมิว หวงัตา้เซียน 

ชอ้ปป้ิงนาธาน  

++Shabu Shabu /// เมนบูะหมี่เก้ียวตน้ต าหรบัเจา้อรอ่ย++ 
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โชวพิ์เศษ ผลงานจางอ้ีโหมว๋...Splendid of China  
 

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพิเศษ INF 6,900  

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

ไม่รวมค่าวีซ่ากรุป๊แบบ 144 ท่านละ 1,500 บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร(์เรียกเก็บในอินวอยส)์ 

เดนิทางตลอดเดอืน สิงหาคม 2562 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ 
ท่านละ 

2 – 18 ปีท่านละ 
พกัเด่ียว 

 
ท่ีนัง่ 

เท่ียวบิน  วนัท่ีเดินทาง 

สิงหาคม 

HX762/HX761 4 – 6 AUG 8,888 10,888 3,500 20 

HX762/HX779 8 - 10 AUG 9,999 11,999 3,500 14 

HX780/HX779 9 - 11 AUG 10,999 12,999 3,500 CLOSED 

HX762/HX779 12 – 14 AUG วนัแม่แห่งชาติ  10,999   12,999 3,500 16 

HX762/HX779 18 - 20 AUG 8,888 10,999 3,500 20 

HX762/HX779 21 - 23 AUG 9,999 11,999 3,500 20 

HX762/HX779 22 - 24 AUG 9,999 11,999 3,500 20 

HX762/HX779 25 - 27 AUG 8,888 10,999 3,500 25 

HX762/HX779 28 - 30 AUG 9,999 11,999 3,500 20 

HX762/HX779 29 - 31 AUG 9,999 11,999 3,500 CLOSED 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – สวนสนกุ Disney Land  – เซินเจ้ิน   

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

ฮ่องกงแอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ที่ บริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

04.40 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX762 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

04.15 น.     (บินตรงวันจ นทร ์และ พฤหัสบดี) 

09.00  น. เดนิทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) 

08.20 น.     (บินตรงวันจ นทร ์และ พฤหัสบดี) 
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น าทกุท่านเท่ียวสวนสนกุระดับโลก Disney Land (รวมค่าบตัรเขา้ดิสน่ีแลนด ์พรอ้มบัตรเครื่องเล่นแบบไม่

จ ากดัจ านวนรอบ) ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเล่นเคร่ืองเล่นในโซนตา่งๆ  ท่ีมีเคร่ืองเล่นแบบใหม่ทัง้โซน Tomorrow Land มี

ทั้ง Space Mountain หรือในโซน Adventure เคร่ืองเล่นโซนใหม่ Iron Man ใหท้กุท่าน ไดถ่้ายภาพท่ีระลึกกับ Mickey Mouse 

หรือบางท่านอยากจะเล่น หรือถ่ายภาพ พรอ้มกับชมขบวนพาเหรดในตัวการ์ตนูของวอล์ทดิสนีย์อย่างเต็มอ่ิม ตาม

อัธยาศยั จนกว่าถึงเวลานดั (อิสระอาหารเท่ียง-เยน็ ตามอธัยาศยั เพื่อสะดวกกบัการเล่นเครื่องเล่น จนกว่าจะถึง

เวลานดัหมาย) 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ  ใชเ้วลาเดนิทาง 40 นาที (ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจร) 

 

น าคณะสู่ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง   สวนดอกไมจ้ าลองเมืองฮอลแลนด–์ ชอ้ปป้ิง OTOP 3 รา้นพิเศษ – ชอ้ปป้ิงหา้งหลอหว ู่ –  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าคณะเขา้ชมเมอืงจ าลองท่ีสรา้งขึน้มาเพื่อใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด ์ ใหท่้านไดช้มดอกไมจ้ าลอง และสถานท่ีตกแตง่ให้

เหมือนประเทศฮอลแลนด ์ใหท่้านไดถ่้ายภาพท่ีมีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจ าลองประจ าชาตฮิอลแลนด ์ 
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เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านไปชมยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นท่ีมีชื่อเสียงและมี

สรรพคณุมากมาย ช่วยรกัษาแผลจากการโดนความรอ้นเช่น น า้รอ้นลวก หรือ น า้มนั ช่วยลดการอักเสบและเกดิหนองพอง

แผลท่ีโดนลวกไดด้ี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จดุด่างด าบน

ใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส น าท่านสู่ รา้นยางพารา ชมสินคา้ท่ีผลิตจากยางพารา หลังจากนั้นน าท่านชมรา้นหยก มีสินคา้

มากมายเกีย่วกบัหยกใหท่้านไดเ้ลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแดต่วัท่านเอง 

 

 

 

น าคณะชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ีหา้งตดิแอรท่ี์หล่อหวู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีดึงดดูขาชอ้ปทัง้หลาย นกัชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะเรียกท่ีนี่

ว่า มาบญุครองของเมืองจีน ท่ีนี่จะเหมือนมาบญุครองบา้นเรา ตึกสงุ 5 ชั้น ขา้งในตึกจะมีสินคา้พื้นเมืองมากมาย  กระเป๋า 

เสื้อผา้ รองเทา้ ซ่ึงเป็นสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยี่หอ้ชื่อดงัๆ ทัง้นัน้ ไม่ว่าจะเป็น กชุชี่ อามานี ่หลยุส ์วิตตอง เวอร์

ซาเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ท่ีนีม่ีวางขายใหเ้ลือกซ้ือหามากมาย 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ (สกุกีห้มอ้ไฟ)  

 

 

หลงัจากนัน้น าทกุท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นวัฒนธรรม เพื่อชมโชวร์อบค า่ พรอ้มแสงสีเสียงสดุอลงัการ หนึง่ในผลงานของจางอ้ี

โหมว๋ SPENDID OF CHINA 

 

 

 

น าคณะสู่ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม  เซินเจ้ิน – ฮ่องกง – เจา้แม่กวนอิมรีพลสัเบย ์– รา้นจิวเวอรี่ – วดัแชกงหมิว – หวงัตา้

เซียน – ชอ้ปป้ิงนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรงุเทพฯ  



W78 HKG ZEN DIS 8888 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัจากนัน้น าทกุท่านเดนิทางกลบัสู่ฮ่องกง ดว้ยรถไฟ ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 40 นาที 

 

 

 

หลังจากนัน้น าท่านเท่ียวหนึ่งในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมหาดทราย Repulse Bay หาดทรายรปูจันทรเ์ส้ียวแห่งนี้สวยที

สดุแห่งหนึง่ และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเร่ืองมีรปูป้ันของเจา้แม่กวนอิม และเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงท าหนา้ท่ี

ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท่้านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม 

และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานตอ่อายซ่ึุงเชื่อกนัว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมีอายเุพิ่มขึน้ 3 ปี จนกว่าถึงเวลานดั

หมาย 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บะหม่ีเก๊ียวก ุง้ สไตลฮ่์องกง 
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น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท่ี์ไดร้บัรางวัลอันดบัยอดเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวง

เร่ือง ฮวงจุย้น าความโชคด ีมัง่มัง่แกผู่ส้วมใส่ ซ่ึงในเมืองไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไม่กว่าจะเป็นกลุ่ม ดารา นกัการเมือง 

พ่อคา้แม่ขายท่ีประกอบธรุกจิ เจา้ของกจิการหา้งรา้นตา่งๆ ซ่ึงเชื่อกนัว่าจะน าสัง่ดีๆ  ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ยใหก้บับคุคลท่ีสวมใส่ 

ซ่ึงจะมีมากมายหลายชนดิ เช่นจ้ีกงัหัน แหวนรุ่งตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใส่จะไดร้ับการดลูายมือจากซินแซประจ ารา้น 

เพื่อแนะน าวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ) 

 

 

 

วดัแชกงหมิว หรืวดักงัหนัน าโชค วัดนี้ตัง้อยู่ท่ีต าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง 

สรา้งขึน้เมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ขึน้ชื่อลือชาในเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงนิ

ทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแช ้กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศักดิ์สิทธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์ิง แผ่นดิน

จีนเกิดกลียคุมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ี้ไดก้่อเกิดบุรษุชาตินกัรบท่ีชื่อว่าขนุพล แช ้กง๊ ท่ีไดย้ก

ทพัไปปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกดิขึน้แทบทกุสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อว่าเป็นนกัรบท่ีไดช้ื่อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะ

ยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดร้ับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบไรพ้่ายของท่าน

คนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจ ุย้ ในเชิงของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชนา่ของฮ่องกง 

ถึงกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตึกส านกังานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อว่าตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกท่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของ

เกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหันน าโชคท่ีมีชื่อเสียงของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไม่ว่าทัวร์

ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลชิ้นนี ้เพื่อเสริมสรา้งบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิต 
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เคร่ืองรางที่นยิมสวมใส่อยู่ในปัจจบุนั ซ่ึงบางท่านอาจจะก าลงัมองหาเพื่อน ามาเป็นของฝากใหก้บับคุคลท่ีท่านรักหรือนบัถือ 

หรือท่านท่ีก าลงัมองหางานฮวงจุย้ดีๆ  สกัชิ้นเพื่อเสริมดวง แกปี้ชง ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ย เรามีบริการแนะน า อีกมากมาย

หลากหลายรายการ ซ่ึงหัวหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถ่ินจะคอยอ านวยความสะดวกในการใหร้ายละเอียดกับคณุลกูคา้ ณ วัน

เดนิทางค่ะ 

 

 

 

 

หลงัจากนัน้ น าคณะไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคลท่ี วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วัดท่ีท่านตอ้งไหวใ้นปีนี ้ เป็นการแกปี้ชงท่ี

สมบรูณแ์บบ โดยไม่ตอ้งไหวถึ้ง 9 วัด วัดหวังตา้เซียนเป็นวัดเกา่แกอ่ายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็นนกัพรตมี

ความรูท้างดา้นการแพทย ์และไดช้่วยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหล่ายกย่องในตวัท่าน และไดต้ัง้ศ่าลเพื่อสกัการะ ใหท่้านเป็น

เทพว่องไทซิน คนในสมยันีม้คีวามเขือ่เร่ืองสขุภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมีท่ีทกุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้น

สขุภาพอย่างมากมายท่ีนี ่อีกส่ิงหนึง่ท่ีผูค้นศรทัธาและนยิมท าเมื่อมาถึงวัดหวังตา้เซียนไดแ้ก ่การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจา้

หวังตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมคีวามเชื่อถือศรทัธาว่าเซียมซีวัดหวังตา้เซียนมีความแม่นย า

เป็นอย่างยิ่ง 
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หลงัจากนัน้อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธานจนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าคณะส ูส่นามบินฮ่องกงง 

ยา่งจใุจ ชอ้ปกระจายเชา้ถึงค ่า หรือเลือท่ียวสวนสon) 

20.40 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX779 

22.50 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

หรือ 

21.45 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX761 

23.55 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

 
 



W78 HKG ZEN DIS 8888 

 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง 

 

บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผ ูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอย ู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมืองในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์เป็นทวัรท่ี์เขา้รา้นชอ้ปป้ิงซ่ึงรว่มกบับรษิทัฯ ท่องเท่ียวซ่ึงไดมี้การสนบัสนนุค่าใชจ่้ายบางส่วนใหท่้านได้

เท่ียวในราคาประหยดัจึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่ารา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม.....ซ่ึงจะใช้

เวลารา้นละประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซ้ือหรอืไมซ้ื่อข้ึนอย ูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไมมี่การบงัคบัใดๆทัง้ส้ินหากไม่

เขา้รา้นชอ้ปป้ิงทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 1,000 ดอลลา่ฮ่องกง *** 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

 ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบี้ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน 

× ค่าวีซ่าเขา้จีนแบบกรุป๊144 ราคา 1,500 บาท/ท่าน  

(ทิปไกด ์และวีซ่าจีน 144 ช าระพรอ้มค่าทวัร ์เรียกเก็บในอินวอย)  หากท่านมีวีซ่าตดิเล่มจะไม่รวมในโปรโมชัน่นี้ 

กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ลูกคา้ตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียวจากสถานฑูตไทย หรือวีซ่าประเภทอ่ืน  โดยมี

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

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

× ค่าธรรมเนยีมวีซ่าคนตา่งประเทศ ท่ีตอ้งเดนิทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 

 

เดินทางข้ึนต ่า 20 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการ

เพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดท่ีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านตอ่ไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  
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โปรแกรมทวัรน้ี์ เป็นโปรโมชัน่วีซ่ากร ุป๊แบบ 144 เท่านัน้ หากท่านมีวีซา่จีนติดเลม่อย ูแ่ลว้ 

วีซ่ากร ุป๊ของท่านจะถกูยกเลิกอตัโนมติั โดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจีน 

และวีซ่าในเลม่ของท่านจะถกูใชง้านทนัที 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไมร่บัผิดชอบวีซ่าติดเลม่ของท่านหากท่านตอ้งไปท าใหมท่กุรณี 

กรณีกร ุป๊เหมา กร ุป๊เดินทางเกิน 10 ท่านข้ึนไปจอยหนา้รา้น และไดป้ระกอบกิจการหรือ กล ุ่มอาชีพ 

ดงัต่อไปน้ี ไมส่ามารถใชร้าคา พิเศษน้ีได ้: คร ูนกัเรียน หมอ พยาบาล กล ุม่อาชีพขายผลิตภณัฑ์

อาหารเสริม ขายประกนั 

(จะมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากแลนดจี์นท่านละ 500 หยวน นอกเหนือจากแพคเกจทวัร)์ 

หากท่านอย ูใ่นกล ุม่อาชีพดงักลา่ว กอ่นท าการจองทวัรก์รณุาแจง้กบัเอเจนซ่ีทวัรข์องท่าน 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

 ราคา Promotion ช าระค่าทวัร ์และวีซ่าเต็มจ านวน พรอ้มทิปไกด ์ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสาร

การจอง 1 วัน  จองพรอ้มกบัหนา้พาสปอรต์  

 โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไปและเหลือหนา้กระดาษอย่างต า่ 2หนา้ หาก

ไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีท่ี

กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบไุว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง 

หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจาคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

*เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลกูคา้ชาวไทยเท่านัน้ที่เดินทางไปกลบัพรอ้มกร ุ๊ป 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

ส าหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่าน

เนือ้สตัว ์และมคีวามจ าเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพิเศษนอกเหนอืจาก 

กรุ๊ปเดินทางรับประทานทีร่ะบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิตามจริงหนา้งาน 

โปรแกรมทวัรน้ี์ไม่เหมาะส าหรบัลกูคา้ท่ีใชวิ้ลแชร!์!! 
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**หากตอ้งการท่ีจะเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ ์เรีบกเก็บเพ่ิมท่านละ 2,000 บาททกุ

กรณี** 

 


