
 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13584 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเวลาบนิ 

ET 608 สวุรรณภมู ิ- ฮอ่งกง 11.55-15.40 

ET 609 ฮอ่งกง - สวุรรณภมู ิ 22.40-00.20 
 



สายการบนิ Ethiopian Airline /เครือ่งใหม ่Boeing 787 Dreamliner 

พเิศษสดุๆ กระเป๋าโหลด  46 ก.ก. ( 2 ใบ ใบละ 23 ก.ก. )  

โปรแกรมการเดนิทาง  31 พ.ค. – 3 มยิ. 62 
วนัแรกของการเดนิทาง              กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง– เซนิเจ ิน้ โดยรถโคช้ 

08.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์W 

สายการบนิ Ethiopian Airline  ประต ู10 โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอ านวยความสะดวก

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

12.10 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ Ethiopian Airline   เทีย่วบนิที ่ET 608  

 [บรกิารการอาหารรอ้นบนเครือ่ง มหีนา้จอทกุทีน่ ัง่เครือ่งใหม ่Boeing 787 

Dreamliner] 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.55 น.    เดนิทางถงึสนามบนิ Hong kong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)  

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B  

 สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง

ประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้  

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เซนิเจ ิน้ โดยรถโคช้ ใชเ้วลาเดนิทาง สู ่เมอืงเซนิเจ ิน้ ทีต่ัง้อยูม่ณฑล

กวางตุง้เป็นเมอืงชายแดนรมิฝ่ังตรงขา้มกับเกาะฮอ่งกง หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง ไกดท์อ้งถิน่รอตอ้นรับ  

ค า่      รบัประทานอาหารค า่  (1) 

 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SZX HIGGERT HOTEL *** หรอืเทยีบเทา่ 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่องของการเดนิทาง       จ าลองเมอืงฮอลแลนด-์โรงงานผลติหยก-ศนูยส์มนุไพรจนี-รา้น

ผลติภณัฑย์างพารา-ตลาดตงเหมนิ-ชมโชว ์MANGROVE GROOVE 3D 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั (2) 

จากนัน้ น าทกุทา่นเดนิทางสู ่จ าลองเมอืงฮอลแลนด ์

The Flower Town in Holland สรา้งขึน้มา

เพือ่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดช้ม

ดอกไมจ้ าลอง และสถานทีต่กแตง่ใหเ้หมอืน

ประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพทีม่วีวิ

สวย ชมดอกทวิลปิจ าลองประจ าชาติ

ฮอลแลนด ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนัน้ เดนิทางสู ่โรงงานผลติหยก ของล ้าคา่ทีข่ ึน้

ชือ่ ซึง่ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกคอื สญัลักษณ์ของความดงีาม สตปัิญญา และความ

ยตุธิรรมรวมไปถงึลัทธขิงจื๊อยังใหค้วามหมายของหยกในแงข่องสญัญาลักษณ์แหง่ปัญญา 

ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซึง่หากใครไดค้รอบครองหยกจะ

พบความสขุความเจรญิรุง่เรอืง ความร ่ารวย ความมโีชค ใหท้า่นไดเ้ลอืก น าทา่นชม ศนูย์

สมนุไพรจนี แหลง่คน้ควา้ยาแผนโบราณ ทีเ่ราเรยีกวา่ บัวหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง

และมสีรรพคณุมากมาย ผอ่นคลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้พรอ้มฟังการบรยายสรรพคณุของ

สมนุไพร จากนัน้น าทกุทา่นแวะ รา้นผลติภณัฑย์างพารา ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติที่

ทันสมัยของประเทศจนีไดน้ าผลติภัณฑย์างพารามาท าเป็นเครือ่งนอนของใชใ้นบา้นได ้

อยา่งลงตัว 

จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ของคนพืน้ถิน่กันที ่ตลาดตงเหมนิ ศนูยร์วมแหง่การชอ้ปป้ิงสนิคา้

ภายในประเทศ ทีน่ีนั่บวา่เป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิงเป็นอันดับสองรองจาก

หา้ง Lowu เพราะนอกจากทีน่ีจ่ะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแลว้ยังเป็นแหลง่รวมเรือ่งอาหารการกนิ

อกีดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Seafood+ไวนแ์ดง (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่น ชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวน์ ้าแบบ 3 D ทีใ่ชท้นุสรา้งกวา่ 200 

ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางขนาด

ใหญ ่โชวท์ีเ่กีย่วกับเด็กผูก้ลา้กับลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วา่ปีกแหง่

ความรักการแสดงทีจ่ะการใชแ้สงเลอรเ์ซอร ์ไฟเครือ่งเปลง่แสง มา่นน ้า เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SZX HIGGERT HOTEL *** หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       เมอืงจไูห-่มาเกา๊-วดัอามา่-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซนตป์อล 

เซนาโดส้แควร-์THE VENETIAN-ยงัหอไอเฟลจ าลองของมาเกา๊ -เมอืงจไูห ่

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั (5) 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางขา้มดา่นสู ่เมอืงจไูห ่ซ ึง่อยูท่างใตข้องมณฑลกวางตุง้ มพีืน้ทีด่า้นทศิ

ตะวนัออกตดิกับเซนิเจิน้ ดา้นทศิใตต้ดิกับมาเกา๊ ในปีค.ศ. 1980 ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น

เมอืงเศษฐกจิ (SPECIAL AREA) เมอืงจไูหเ่ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรนอ้ย ท าใหเ้ป็นเมอืงทีไ่ม่

คอ่ยมมีลพษิ สภาพแวดลอ้มจงึสวยงาม สะอาดและอากาศบรสิทุธิม์าก 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่มาเกา๊ เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นดนิแดนแหง่การพนันและคาสโินนามระบอื แต่

จะมสีกักีค่นทีรู่จั้กมาเกา๊ในดา้นอืน่ๆ "มาเกา๊" มภีาพความงามแหง่ศลิปะวฒันธรรมของโลก

ตะวนัออกและตะวนัตกใหไ้ดช้ืน่ชม และยังมมีนตเ์สน่หแ์หง่ความเชือ่และศรัทธาทางศาสนา 

ตลอดจนวถิชีวีติทีผ่สมผสานกันอยา่งกลมกลนื 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (6) 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ หรอื ศาลเจา้แมท่บัทมิ ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิถวายใหก้ับอามา่ 

องคเ์ทพทดิาแหง่ทอ้งทะเล ภายในศาลจะมหีนิขนาดใหญซ่ึง่แกะสลักเป็นรปูเรอืส าเภา

โบราณ เป็นสญัลักษณ์ทีบ่ง่บอกวา่ บรเิวณนี ้คอื จดุแรกทีเ่จา้แมอ่ามา่ยา่งเทา้ขึน้สูแ่ผน่ดนิ

มาเกา๊ ดา้นหนา้มรีปูปั้นสงิหโ์ตอยู ่2 ตัว มคีวามเชือ่วา่หากหมนุลกูแกว้ทีอ่ยูใ่นปากไป

ทางขวา 3 ครัง้ พรอ้มของพรจะสมหวงั ชมองค ์รปูป้ันเจา้แมก่วนอมิปรางคท์อง (Kun 

Iam Statue) ทีต่ัง้อยูร่มิทะเลเจา้แมก่วนอมิองคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิทั์ง้องค ์มี

ความสงู 18 เมตร หนักกวา่ 18 ตัน ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบัวดงูดงามออ่นชอ้ยสะทอ้น

กับแดดยามเย็นเป็นประกายเรอืงรอง เหลอืงอรา่มงดงามจับตาแตห่ากเพง่มองดดูีๆ จะเห็นวา่

เจา้แมก่วนอมิองคน์ีเ้ป็นเจา้แมก่วนอมิลกูครึง่คอืป้ันเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ แตว่า่กลับมพีระ

พักตรเ์ป็น หนา้พระแมม่าร ีทีเ่ป็นเชน่นีก็้ เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตเุกส ตัง้ใจสรา้ง 

ขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสทีส่ง่มอบมาเกา๊คนืใหก้ับจนี 

จากนัน้ น าทา่นชม โบสถเ์ซนตป์อล ทางประวตัศิาสตร ์และ เป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊

โบสถแ์หง่นีเ้คยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหง่แรกของชาวตะวนัตกในดนิแดนตะวกัออกไกล 

ตอ่มาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหม ้

อยา่งรนุแรง ท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อล

คงเหลอืแคเ่พยีงบานประตแูละบันได

ทางเขา้ดา้นหนา้ทีส่งา่งามหลังจากมกีาร

บรูณะขึน้ใหมใ่นปีค.ศ.1991 ดา้นหลังของ

ซากโบสถแ์หง่นีม้กีารจัดสรา้งพพิธิภัณฑ์

ทางศาสนาขึน้ และยังมหีลมุฝังศพของ

บาทหลวงวาลคิ นาโน ผูก้อ่ตัง้โบสถ ์

ตลอดจนโครงกระดกูของชาวครสิตญ์ีปุ่่ น

และเวยีดนามทีเ่สยีชวีติเมือ่คราวทีเ่กดิ

เพลงิไหมค้รัง้ใหญ.่. .เดนิทางสู.่..เซนาโดส้แควร.์.. สถานทีช่อ้ปป้ิงใหญใ่จกลางเมอืงมา

เกา๊ภายในบรเิวณตกแตง่ดว้ยตกึอาคารอายกุวา่ 400 ปี สรา้งโดยชาวโปรตเุกสทีอ่พยพ มา

ตัง้หลักแหลง่อยูใ่นมาเกา๊เมือ่ครัง้อดตีงดงามตาดว้ยพืน้กระเบือ้งซึง่น ามาจากยโุรปตกแตง่

เป็นรปูเกลยีวคลืน่อันงดงาม  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) 



 จากนัน้ ชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรเูลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้า่น

อสิระพักผอ่นถา่ยรปูและชมความงาม

สมัผัสเมอืงจ าลองลาสเวกัสและไดช้ม

ทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิภายในเวเน

เชีย่นตามอัธยาศัยซึง่แบง่เป็นโซนตา่งๆ 

เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหาร

ชือ่ดังใหท้า่นไดส้มัผัสกับภัตตาคารกวา่ 

30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่

ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย

กวา่300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, 

GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ 

หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 120 เหรยีญ) ลอ่ง

ไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียูทั่ง้หมด 4 โซนใหญ ่** 

(ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไมอ่นุญาตใหท้ าการ

บันทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้ส ิน้และ

ควรแตง่กายสภุาพ) ทกุทา่นสามารถเดนิ

ชมสถานทีเ่ทีย่วจาก The Venetian 

Resort ไปยังหอไอเฟลจ าลองของมาเกา๊ 

และสามารถชมววิหอไอเฟลจ าลองขนาด

ครึง่หนึง่ขจากของจรงิทีฝ่ร่ังเศส ซึง่ตัง้

ตระหงา่นอยูบ่รเิวณหนา้ทางเขา้รสีอรท์ 

The Parisian Macao โดยสามารถขึน้

ไปชมววิสวยๆ ของจนีแผน่ดนิใหญ ่และ 

ฝ่ัง Cotai ไดอ้ยา่งเต็มที ่หอไอเฟลจ าลอง

ของมาเกา๊จะไปเทีย่วแลนมารค์แหง่ใหมข่องเกาะมาเกา๊ 

 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  JINJANG HOTEL *** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีข่องการเดนิทาง       จูไ่ห-่ฮอ่งกง-ขา้มสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก-วดัแชกงหมวิ-วดั

หวงัตา้เซยีน-โรงงานจวิเวอรร์ ี-่อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-สนามบนิฮอ่งกง  

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั (8) 

จากนัน้ น าคณะเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยรถโคช้ โดยน าทกุทา่นขา้มทะเลทีม่รีะยะทางยาวทีส่ดุใน

โลก Hong Kong – Zhuhai – Macao Bridge (HZMB)  เปิดเมือ่วนัที ่23 ต.ค.2561 โดย

เป็นสะพานยาว 55 กม.ทีเ่ชือ่มระหวา่งเมอืงส าคัญทางภาคใตข้องจนี คอื เกาะฮอ่งกง มา

เกา๊ และเมอืงจไูห ่ทีอ่ยูบ่นแผน่ดนิใหญข่องจนีบรเิวณสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั ในทกุๆ วนัที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี 

ชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันีเ้พือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่วา่กังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่

รา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  ไวข้อเร ือ่งธุรกจิ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (9) 

จากนัน้ น าทา่นนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน หรอื วดัหวอ่งไทซนิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1921 เพือ่อทุศิ

ใหก้ับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและ

กลายเป็นเทพเจา้หวงัตา้เซยีนในเวลาตอ่มา ปัจจบุันถอืเป็นวดัของลัทธเิตา๋ทีม่คีนมากราบ

ไหวม้ากทีส่ดุ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวดัจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาด

ใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม ภายในมสีวนทีจั่ดเลยีนแบบสวนในปักกิง่และยังมคีวาม

แมน่ย าในเรือ่งของการเสีย่งเซยีมซอีกีดว้ย... ไหวข้อเนือ้คู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากนัน้ น าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอันดับ

เยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้  โรงงานจวิเวอรร์ี ่ฮอ่งกง อกีหนึง่ของแหลง่ชอ้ป

ป้ิงทีพ่ลาดไมไ่ด ้มเีครือ่งประดับใหเ้ลอืกมากมาย สวยงาม น่ารักๆ อาทเิชน่ แหวน, สรอ้ย, 

ก าไล ฯลฯ และทีน่ยิมกันมากคอื กังหัน 4 ใบพัด ไมว่า่จะเป็น แหวน ตา่งห ู ก าไล หรอื จี้

กังหัน  

 ความหมายของใบพดัท ัง้ 4 ใบ 

 กังหันทัง้ 4 ใบ เมือ่เราขยับใบพัดจะหมนุเป็นวงกลม ตามฮวงจุย้ ชว่ยดงึดดู น าพาสิง่ดีๆ เขา้

มาในชวีติ และ ปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยหรอืสิง่ไมด่อีอกไป 

 ใบที ่1 ความหมาย เดนิทางไปไหนมาไหนใหป้ลอดภัย  

 ใบที ่2 ความหมาย สขุภาพแข็งแรง มอีายยุนืยาว  

 ใบที ่3 ความหมาย โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 

 ใบที ่4 ความหมาย คดิหวงัสิง่ใดสมความปรารถนาทกุประการ   

จากนัน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ 

Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ 

Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, 

Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria   

อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง  

22.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Ethiopian Airline เทีย่วบนิที ่ET 609 



00.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

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

อตัราคา่บรกิาร 

พฤษภาคม 2562   

ก าหนดการเดนิทาง ราคา ผูใ้หญ ่
ราคา เด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ 

31 พฤษภาคม – 3 มยิ 
วนัหยดุวนัแม ่

7,997 10,997 3,500 

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

1.ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ เด็กและผูใ้หญเ่ก็บเทา่กนั 

2.ไมร่วมคา่ภาษนี า้มนั ทา่นละ 1,500 บาท***  

-เก็บพรอ้มคา่ทวัร-์ 

** แจกน า้ด ืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 



 
 

โปรดอา่น 
รวมอะไรบา้งทรปินี ้
1.ต ัว๋เครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ  และ โหลดได ้2 ใบ ใบละ 23 ก.ก. รวม 46 ก.ก.  (จะรวมน า้หนกักนั
ไมไ่ดเ้ชน่ 1 ใบ หนกั 40 ก.ก. ) 
2.คา่หอ้งพกั หอ้งละ 2  ทา่น  จะนอน 3 ทา่น โปรดสอบถามเพราะบางโรงแรมไมส่ามรถเสรมิเตยีง
ได ้ 
3.คา่อาหารมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม 9 มือ้ 

4.คา่วซีา่เขา้จนีแบบกรุป๊144   กรณุาอา่น...กรณีประเทศจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ 144 

ลกูคา้จะตอ้งยืน่วซีา่เด ีย่วจากทางสถานทตูจนีในเมอืงไทย โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,800 บาท 

โปรแกรมทวัรนี์ ้เป็นโปรโมช ัน่วซีา่กรุป๊แบบ 144 เท่านัน้ หากทา่นมวีซีา่จนีตดิเล่มอยูแ่ลว้ 
วซีา่กรุป๊ของท่านจะถูกยกเลกิอตัโนมตั ิโดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจนี  

และวซีา่ในเล่มของทา่นจะถูกใชง้านทนัท ีทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมร่บัผดิชอบ    วี
ซา่ตดิเล่มของท่านหากท่านตอ้งไปท าใหมทุ่กรณี 

5.คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
6.คา่หวัหนา้ทวัรด์แูลต ัง้แตเ่มอืงไทย 
 
 
 
 



ไมร่วมอะไรบา้งทรปินี ้
1.ไมร่วม...คา่ภาษนี า้มนั 1,500 บาท/ทา่น เก็บพรอ้มคา่ทวัร ์

2.ไมร่วม...คา่ทปิไกดฝ์ั่งฮอ่งกง+จนี 1,500 บาท/ทา่น เก็บพรอ้มคา่ทวัร ์

3.ไมร่วม...คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

4.ไมร่วม...คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ 

คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ลกูคา้ตอ้งจา่ยเพิม่เอง 

5.ไมร่วม... คา่ธรรมเนยีมวซีา่คนตา่งประเทศ ทีต่อ้งท าวซีา่เดนิทางเขา้ประเทศจนี   

6.ไมร่วม...คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่จากคา่ทวัร ์3,000 บาท 

สิง่ทีท่า่นควรรูแ้ละท าความเขา้ใจกอ่นจองทวัร ์

อา่นนะจะ๊ 7 ขอ้เอง 
1. ทวัรน์ ีล้งรา้นชอ้ปป้ิง  4 รา้นหลกัๆ คอื 1.รา้นหยก 2.ศนูยส์มนุไพรจนี 3.รา้นผลติภณัฑย์างพารา 

4.รา้นจวิเวอรร์ ี ่

2. หากทา่นมเีทีย่วบนิภายตอ่ในประเทศ โปรดแจง้ใหเ้ราทราบในวนัจองทวัร ์เพือ่ประโยชนข์อง   

ทา่นเอง  

3. ราคาทวัรน์ ีเ้ป็นราคาพเิศษ เด็กและผูใ้หญร่าคาเทา่กนั 

4. เม ือ่ทา่นตดัสนิใจจองทวัรแ์ลว้  ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น เปลีย่นคนเดนิทาง หรอืขอคนืเงนิไดท้กุ

กรณี   

5. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

6. หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งขออาหารพเิศษ เชน่ ทานเจ ไมท่านหม ูหรอื ไก ่หรอื สตัว ์ปีก 

นอกเหนอืจากอาหารทีท่างเราจดัการให ้ขออนญุาตเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามจรงิหนา้งาน 

7. เม ือ่ทานช าระเงนิแลว้ ถอืวา่ยอมรบัขอ้ตกลงท ัง้หมด 

เงือ่นไขการจา่ยเงนิ 
โปรดช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน หลงัการจอง 1 วนั  

พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์ ทีม่อีายเุหลอืใชง้านมากวา่ 6 เดอืนขึน้ไป  

 


