
 
 โดยสายการบิน... HONGKONG AIRLINES 

   
ฮ่องกง + เซินเจิ้น ... ดิสนี่ย์แลนด์ (รวมบัตรเครื่องเล่น) 

วัดแชกงหมิว  หวังต้าเซียน เจา้แม่กวนอิมยืมเงิน ช้อปปิ้งนาธาน 
วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น เมอืงจำลองฮอลแลนด ์ 

เป็ดปักก่ิง+ไวน์แดง / เมนบูะหมี่เกี้ยวต้นตำหรับเจา้อร่อย++ 
 

******* พักเซิ่นเจิ้น 2 คืน********** 
ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ INF 6,900 /ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทรปิ (เรียกเก็บในอินวอยส์) 



ไม่รวมค่าวีซ่ากรุป๊แบบ 144 ท่านละ 1,650 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์(เรียกเก็บในอินวอยส์) 
กำหนดการเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ ่
เด็กต่ำกว่า

18ปี 
 
พักเด่ียว  

ท่ีนั่ง 
เท่ียวบิน  วันท่ีเดินทาง 

CX616/CX617 25 – 27 MAR 7,888 9,888 3,500 20 

CX616/CX617 6 – 8 APR 8,888 10,888 3,500 20 

CX616/CX617 19 – 21 APR 8,888 10,888 3,500 20 

CX616/CX617 26 – 28 APR 8,888 10,888 3,500 20 

CX616/CX617 3 – 5 MAY 8,888 10,888 3,500 20 

CX616/CX617 10 – 12 MAY 8,888 10,888 3,500 20 

CX616/CX617 17 – 19 MAY 8,888 10,888 3,500 20 

CX616/CX617 31 MAY – 2 JUN 8,888 10,888 3,500 20 

 

 วันแรก    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สวนสนุก Disney Land – เซินเจิ้น   

04.00 น.   พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสาร ขาออก ช้ัน 4  เคาน์เตอร์ M  ประตู 6 สายการบิน Cathay 
Pacific  โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก 
06.30 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX616 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 
10.15 น.   เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) 
นำทุกท่านเที่ยวสวนสนุกระดับโลก Disney Land (รวมค่าบัตรเข้าดิสนี่แลนด์ พร้อมบัตรเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดจำนวนรอบ) 
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเล่นเครื่องเล่นในโซนต่างๆ  ที่มีเครื่องเล่นแบบใหม่ทั้งโซน Tomorrow Land มีทั้ง Space Mountain 
หรือในโซน Adventure เครื่องเล่นโซนใหม่ Iron Man ให้ทุกท่าน ได้ถ่ายภาพที่ระลึกกับ Mickey Mouse หรือบางท่านอยากจะ
เล่น หรือถ่ายภาพ พร้อมกับชมขบวนพาเหรดในตัวการ์ตูนของวอล์ทดิสนีย์อย่างเต็มอิ่ม ตามอัธยาศัย จนกว่าถึงเวลานัด (อิสระ
อาหารเท่ียง-เย็น ตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกกับการเล่นเครื่องเล่น จนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย) 
 



 
 

 
 
จากนั้นนำท่านเดนิทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ  ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที (ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจร) 

 
 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำคณะสู่ที่พัก โรงแรมท่ีพัก James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 วันท่ีสอง สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์ – วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้าง
หลอหวู่ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพัก 
นำคณะเข้าชมเมืองจำลองทีส่ร้างขึ้นมาเพื่อใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือน

ประเทศฮอลแลนด์ ใหท้่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจำลองประจำชาติฮอลแลนด์  



 
 

 
 

นำคณะเดินทางเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น Shenzhen Museum ที่รวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ ของเมืองเซินเจิ้น          โบราญ

ย้อนกลับมาสู่ยุคที่เป็นปัจจุบัน เพื่อเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม และประเพณีเมืองเซินเจิ้น ก่อนจะมาเป็นเขตเศรษกิจพิเศษ 

 

 
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านไปชมยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีช่ือเสียงและมีสรรพคุณ

มากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี 

หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส นำท่าน

สู่ ร้านยางพารา ชมสินค้าที่ผลิตจากยางพารา หลังจากนั้นนำท่านชมร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ทา่นได้เลือกช้ือเปน็ของ

ฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง 

 



 
 
นำคณะช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ห้างติดแอร์ที่หลอ่หวู่แหล่งช้อปปิ้งที่ดึงดูดขาช้อปทั้งหลาย นักช้อปปิ้งส่วนใหญ่จะเรียกที่นี่ว่า มาบุญ
ครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสุง 5 ช้ัน ข้างในตึกจะมีสินค้าพื้นเมืองมากมาย  กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่ง
เป็นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดย่ีห้อช่ือดังๆ ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น กุชช่ี อามาน่ี หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ 
ที่นี่มีวางขายให้เลือกซื้อหามากมาย 
 

 
 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิ่ง-ไวน์แดง)  

 
นำคณะสู่ที่พัก โรงแรมท่ีพัก James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



 วันท่ีสาม เซินเจิ้น – กลับฮ่องกง – ร้านจิวเวอรี่ – เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ)  
– วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน  – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ  

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ฮ่องกง ด้วยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 40 นาที 

 
 

นำท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้า

แม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Homหรือ 'Hung HomKwun Yum 

Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตั้งแต่ป ีค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิม

ที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น 

นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริ

มงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึ่งทางวัดจะจำหน่ายอุปกรณ์สำหรบัเซ่นไหว้พรอ้มซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้

นำซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจำนวนเงินที่

ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชค ถ้าหากเราประสพความสำเร็จเมือ่มีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลบัไปทำบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีน

จะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่นๆ ตลอดทั้งปี

เพื่อขอซองแดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัด

ไม่ได้เตรียมซองแดงไว้ให้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในหน้าเทศกาล) แล้วก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจำนวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย 

ใส่สกุลเงินย่ิงดีใหญ่ แล้วก็ไหว้ด้วยพิธีเดียวกัน ถ้าประสพความสำเร็จตามที่มุ่งหวังค่อยกลับมาทำบุญที่นี่ในโอกาสต่อไป 

 



นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และใช้ในการเสรมิดวงเรือ่ง ฮวง

จุ้ยนำความโชคดี มั่งมั่งแกผู่ส้วมใส่ ซึ่งในเมืองไทยก็ได้นิยมแพร่หลายออกไป ไม่กว่าจะเป็นกลุ่ม ดารา นักการเมือง พ่อค้าแม่ขายที่

ประกอบธุรกิจ เจ้าของกจิการห้างร้านต่างๆ ซึ่งเช่ือกันว่าจะนำสั่งดีๆ ปัดเป่าสิ่งช่ัวร้ายใหก้ับบุคคลทีส่วมใส่ ซึง่จะมีมากมายหลายชนิด 

เช่นจี้กังหัน แหวนรุ่งต่างๆ นาฬิกาข้อมือ (ซึ่งผูส้วมใสจ่ะได้รับการดูลายมือจากซินแซประจำร้าน เพื่อแนะนำวิธีการเสริมดวงในการ

สวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ) 

 

 
 

วัดแชกงหมิว หรืวัดกังหันนำโชค วัดน้ีตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถ่ิน ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 

กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ข้ึนช่ือลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธ์ิในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง 

และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองข้ึน

ทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ช่ือว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดข้ึนแทบทุก

สารทิศ และท่านเองก็ได้ช่ือว่าเป็นนักรบที่ได้ช่ือว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และ

ดาบคู่กายของท่านก็ได้ช่ือว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิง

ของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มี

ช่ือว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีช่ือเสียงของ

วงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลช้ินน้ี เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคล

ให้กับชีวิต 

 
 



เครื่องรางที่นิยมสวมใส่อยู่ในปัจจุบัน ซึง่บางท่านอาจจะกำลังมองหาเพื่อนำมาเป็นของฝากให้กบับุคคลที่ท่านรักหรือนบัถือ หรือท่าน

ที่กำลงัมองหางานฮวงจุ้ยดีๆ สักช้ินเพื่อเสรมิดวง แก้ปีชง ปัดเป่าสิ่งช่ัวร้าย เรามบีริการแนะนำ อีกมากมายหลากหลายรายการ ซึง่

หัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถ่ินจะคอยอำนวยความสะดวกในการให้รายละเอียดกบัคุณลูกค้า ณ วันเดินทางค่ะ 

 
 

 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง สไตล์ฮ่องกง 

 
 

หลงัจากนั้น นำคณะไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลที่ วัดหวังต้าเซียน 1 ใน 3 วัดที่ท่านต้องไหว้ในปีนี้ เป็นการแก้ปีชงที่สมบรูณ์แบบ 

โดยไม่ต้องไหว้ถึง 9 วัด วัดหวังต้าเซียนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่านเทพเจ้าหว่องซ้อเผง่ เป็นนักพรตมีความรู้ทางด้านการแพทย ์

และได้ช่วยคนอย่างมากมายทำให้คนเหล่ายกย่องในตัวท่าน และได้ต้ังศ่าลเพื่อสกัการะ ให้ท่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มี

ความเข่ือเรื่องสุขภาพว่าเมือ่ท่านรวยแค่ไหน ก็ต้องมทีี่ทุกคนต้องเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอด้านสุขภาพอย่างมากมายที่นี ่ อีกสิ่งหนึ่งที่

ผู้คนศรัทธาและนิยมทำเมื่อมาถึงวัดหวังต้าเซียนได้แก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซียน โดยมกีระบอกเซียมซีมากถึง 50 

ชุด ชาวฮ่องกงมีความเช่ือถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นยำเป็นอย่างยิ่ง 



 

 
 

หลงัจากนั้นอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานจนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย 

 
 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

 
20.25 น.   บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX757 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
22.35 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ  
หรือเที่ยวบิน 
21.35 น.   บินลัดฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX617 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 



23.40 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ  
หรือเที่ยวบิน 
22.00 น.   บินลัดฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX709 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
00.05 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ  

 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์* 

ท้ังนี้เพ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น

ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมืองในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** อัตราค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ท่ีเข้าร้านช้อปปิ้งซึ่งร่วมกับบริษัทฯ ท่องเท่ียวซึ่งได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่าน

ได้เท่ียวในราคาประหยัดจึงเรียนให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านค้าทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม.....ซึ่งจะใช้

เวลาร้านละประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆท้ังสิ้นหากไม่

เข้าร้านช้อปปิ้งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพ่ิมท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ
ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 



× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ค่าวีซ่าเข้าจีนแบบกรุ๊ป144 ราคา 1,650 บาท/ท่าน  
(ทิปไกด์ และวีซ่าจีน 144 ชำระพร้อมค่าทัวร์ เรียกเก็บในอินวอย)  หากท่านมีวีซ่าติดเล่มจะไม่รวมในโปรโมช่ันน้ี 
กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ลูกค้าต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวจากสถานฑูตไทย หรือวีซ่าประเภทอ่ืน  โดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากวีซ่า
เดิมท่ีทำ อีกท่านละ 1,500 บาท/ท่าน (โดยลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้) 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั้น) 
 
เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

 
โปรแกรมทัวร์นี้ เป็นโปรโมชั่นวีซา่กรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซา่จีนติดเลม่อยู่แล้ว 

วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัต ิโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองจีน 

และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทันที 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบัผิดชอบวีซา่ติดเล่มของท่านหากท่านต้องไปทำใหม่ทุกรณี 

กรณีกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปเดินทางเกิน 10 ท่านขึ้นไปจอยหน้ารา้น และไดป้ระกอบกิจการหรือ กลุ่มอาชีพ ดังต่อไปนี้ ไมส่ามารถใช้

ราคา พิเศษนี้ได้ : คร ูนักเรียน หมอ พยาบาล กลุม่อาชีพขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ขายประกัน 

(จะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมจากแลนด์จีนท่านละ 500 หยวน นอกเหนือจากแพคเกจทัวร์) 

หากท่านอยู่ในกลุม่อาชีพดังกลา่ว ก่อนทำการจองทัวร์กรณุาแจ้งกับเอเจนซี่ทัวร์ของท่าน 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชำระเงิน: 

✓ ราคา Promotion ชำระคา่ทัวร์ และวีซ่าเต็มจำนวน พร้อมทิปไกด์ ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  จอง
พร้อมกับหน้าพาสปอร์ต  
✓ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2
หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 



 
*เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

ขอสงวนสทิธ์ิสำหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้นทีเ่ดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เปน็ชาวตา่งชาติชำระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

สำหรับท่านที่รบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหมู ไม่ทานไก่หรือสัตว์ปีก ไม่ทานเนื้อสัตว์ และมีความจำเป็นให้ทาง

บริษัทฯ จัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนอืจาก 

กรุ๊ปเดินทางรับประทานทีร่ะบุไว้ในรายการแล้ว       

ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจรงิหน้างาน 

โปรแกรมทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับลูกคา้ท่ีใช้วิลแชร์!!! 

**หากต้องการท่ีจะเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ เรบีกเกบ็เพ่ิมท่านละ 2,000 บาททุกกรณี** 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 


