
 
 
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14004 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 



 
 
 

ฮอ่งกง นองปิง เซนิเจ ิน้  
สกัการะ ขอพร 5 สิง่ศกัสทิธิ ์ของฮอ่งกง 

เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล / เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ(ฮงฮ า) 

วดัแชกงหมวิ / วดัหวงัตา้เซยีน 

พระใหญน่องปิง ฟร ีน ัง่กระเชา้ 

พกัเซนิเจิน้ 2 คนื โรงแรม 4 ดาว 

ลิม้ลองอาหารจนีแท้ๆ  และ พเิศษเมนู หา่นยา่งฮอ่งกง  
วนัแรกของการเดนิทาง              กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง -ชายหาดรพีลัสเ์บย ์–วดัหวงัตา้เซยีน-เจา้

แมก่วนอมิฮงฮ า –อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-น ัง่รถไฟ สูเ่มอืงเซนิเจ ิน้  

01.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิเคานเ์ตอร ์K (K01-06) ทางเขา้ประต ู5 

และ 6 อาคารผูโ้ดยสารขาออกสายการบนิ HONGKONG AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่นในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและทีน่ั่งกอ่นออก

เดนิทาง 

 

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

04.40 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ HONGKONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX762 

 [บรกิารอาหาร มหีนา้จอทกุทีน่ ัง่] 

08.50 น.    เดนิทางถงึสนามบนิ Hong kong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 

ชม.)  

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 

จากนัน้ ทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B  

 สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง

ประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นเส ้นทางไฮเวยอ์ันทันสมัย ผา่น

สะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาว

มากกวา่ 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอ

สเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง  

จากนัน้ น าทา่นนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัส ์

เบย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบชูา

ขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมทั่บทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอ

ลกูทีเ่ชือ่กันวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทกุครัง้ไป..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ใหก้ับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและ

กลายเป็นเทพเจา้หวงัตา้เซยีนในเวลาตอ่มา ปัจจบุันถอืเป็นวดัของลัทธเิตา๋ทีม่คีนมากราบ

ไหวม้ากทีส่ดุ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวดัจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่

และหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม ภายในมสีวนทีจั่ดเลยีนแบบสวนในปักกิง่และยังมคีวามแมน่ย า

ในเรือ่งของการเสีย่งเซยีมซอีกีดว้ย... ไหวข้อเนือ้คู ่

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮงฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) 'วดัเจา้แมก่วนอมิ' 

หรอื Hung Hom Kwun Yum Temple วดัเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 แมจ้ะเป็น

วดัขนาดเล็ก แตเ่ป็นวดัทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวนั แมจ้ะเป็นทีเ่ล็กๆ แตม่ผีูค้น

ศรัทธามาสกัการะ ขอพร ทีแ่หง่นีก้ันแน่นขนัด คนนยิมท าพธิเีสมอืนกูเ้งนิจาก 'เจา้แมก่วนอมิ' 

โดดเดน่เรือ่งโชคลาภ คา้ขายร ่ารวย หมอชา้งแนะเคล็ดลับการขอพรวา่ เวลาอธษิฐานใหข้อ

พรแค ่1 อยา่ง พรอ้มกับระบวุนัเวลาในการขอพรดว้ย ไมอ่ยา่งนัน้ขอได ้แตจ่ะสมัฤทธิผ์ล

เมือ่ไหรไ่มม่เีดตไลนแ์น่นอน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (1) 

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   

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เซนิเจ ิน้ โดยรถไฟใชเ้วลาเดนิทาง ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ีสู ่เมอืง

เซนิเจ ิน้ ทีต่ัง้อยูม่ณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงชายแดนรมิฝ่ังตรงขา้มกับเกาะฮอ่งกง หลังผา่น

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ไกดท์อ้งถิน่รอตอ้นรับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( ม ือ้ที ่2 ) 

 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Century Plaza Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ของการเดนิทาง       วดักวนอู- โรงงานผลติหยก-ศนูยส์มนุไพรจนี-รา้นผลติภณัฑ์

ยางพารา-พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้ –หา้งตดิแอรท์ ีห่ลอ่หวูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง- ชมโชว ์

SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN  

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั (3) 

จากนัน้ น าทา่น เดนิทางสู ่วดักวนอ ูKuan Au Temple ไหวเ้พทเจา้กวนอ ูสญัลักษณ์ของความ

ซือ่สตัย ์ความกตัญญรููค้ณุ ความจงรักภักด ีความกลา้หาญ โชคลาภ บารม ีทา่น

เปรยีบเสมอืนตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มตอ่ศตัร ูทา่นเป็นคน

จติใจมั่นคงดั่งขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก การบชูาขอพรทา่นก็หมายถงึขอใหท้า่นชว่ย

อดุชอ่งวา่งไมใ่หเ้พลีย่งพล ้าแกฝ่่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงที่

ซือ่สตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน่ั้นเองดังนัน้ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา และกราบไหวท้า่นเพือ่

ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเอง และครอบครัวในทกุๆดา้น 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ เดนิทางสู ่โรงงานผลติหยก ของล ้าคา่ทีข่ ึน้ชือ่ ซึง่ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกคอื สญัลักษณ์

ของความดงีาม สตปัิญญา และความยตุธิรรมรวมไปถงึลัทธขิงจื๊อยังใหค้วามหมายของหยก

ในแงข่องสญัญาลักษณ์แหง่ปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้

หาญ ซึง่หากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสขุความเจรญิรุง่เรอืง ความร ่ารวย ความมี

โชค ใหท้า่นไดเ้ลอืก น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรจนี แหลง่คน้ควา้ยาแผนโบราณ ทีเ่รา

เรยีกวา่ บัวหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ผอ่นคลายดว้ยการนวดฝ่า

เทา้พรอ้มฟังการบรยายสรรพคณุของสมนุไพร จากนัน้น าทกุทา่นแวะ รา้นผลติภณัฑ์

ยางพารา ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีทั่นสมัยของประเทศจนีไดน้ าผลติภัณฑย์างพารามาท า

เป็นเครือ่งนอนของใชใ้นบา้นไดอ้ยา่งลงตัว 

เทีย่ง บรกิารอาหาร กลางวนั  ณ ภตัตาคาร(4) 

จากนัน้ น าทา่นชม พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้ ภายในมกีารจัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกับเมอืงเซนิเจิน้ม ีทัง้

โบราณวตัถ ุประวตัศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวฒันธรรมและศลิปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมา 

ตัง้แตปี่ 1988  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าคณะชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนดิทีห่า้งตดิแอรท์ ีห่ลอ่หวูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีด่งึดดูขาชอ้ป

ทัง้หลาย นักชอ้ปป้ิงสว่นใหญจ่ะเรยีกทีน่ีว่า่ มาบญุครองของเมอืงจนี ทีน่ีจ่ะเหมอืนมาบญุ

ครองบา้นเรา ตกึสงุ 5 ชัน้ ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย  กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่

เป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยีห่อ้ชือ่ดังๆ ทัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็น กชุชี ่อามานี ่หลยุส ์

วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ีม่วีางขายใหเ้ลอืกซือ้หามากมาย 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Seafood+ไวนแ์ดง (5) 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลังจากนัน้ น าน าทา่นชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เป็นโชวน์ ้าพเุตน้

ระบ าประกอบดนตร ีพรอ้มฉากหลังทเีป็นเรอื MINGHUA เรอืยอรช์ สดุหร ู

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Century Plaza Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       วดัแชกงหมวิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่–กระเชา้นองปิง 360 – สกัการะ

พรใหญว่ดัโป่วหลนิ - CITYGATE OUTLET MALL – สนามบนิฮอ่งกง-สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั (6) 

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ ประมาณ 45 นาท ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

จากนัน้ เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั ในทกุๆ วนัที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี ชาว

ฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันีเ้พือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่วา่กังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ย

และโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  ไวข้อเร ือ่งธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอันดับ

เยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้  โรงงานจวิเวอรร์ี ่ฮอ่งกง อกีหนึง่ของแหลง่ชอ้ปป้ิง

ทีพ่ลาดไมไ่ด ้มเีครือ่งประดับใหเ้ลอืกมากมาย สวยงาม น่ารักๆ อาทเิชน่ แหวน, สรอ้ย, 

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

กังหัน  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนหูา่นยา่ง  (7) 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา กรณีถา้ลกูคา้

อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พืน้ทบึ) เป็น

กระเชา้ครสิตัล (พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ 100 เหรยีญ

ฮอ่งกง ไปยังเกาะลันเตาเพือ่นมัสการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญ่

ลนัเตา องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพทุธรปูหันพระพักตรไ์ปทางเหนอืสูจ่นี

แผน่ดนิใหญ ่ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแลว้มี

ความสงูทัง้ส ิน้ 34 เมตร คา่กอ่สรา้งพระพทุธรปู 60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง โดยพระพทุธรปูมชีือ่

เรยีกอยา่งไมเ่ป็นทางการวา่ พระใหญเ่ทยีนถาน ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวามสงูเทา่กับตกึ 

3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 

จากนัน้ น าทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหท้กุทา่นไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไม่

วา่จะเป็นไหวข้อสขุภาพการงาน 

การเงนิ เนือ่งจากองคพ์ระเป็นปรางค์

ประทานพร จากลานอธษิฐาน ทา่น

สามารถเดนิขึน้ชมฐานองคพ์ระได ้

โดยจะมบีันไดทอดยาวจ านวน  268 

ขัน้  บรเิวณฐานพระพทุธรปู เป็นที่

ประดษิฐานของบรมสารกีธาต ุ(พระ

เขีย้วแกว้)  และพระพทุธรปูหยกขาว 

ทีอ่ันเชญิมาจากศรลีังกา ภาพวาด



 
 
 

พทุธประวตัโิดยวาดจากสนี ้ามัน 

(ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ 60 

เหรยีญฮอ่งกง)  หรอืชมววิของ

เกาะลันเตาในมมุสงูได ้ หมาย

เหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซอ่ม

บ ารงุ หรอืปิดเนือ่งจากสภาพ

อากาศ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเปลีย่นเป็นรถโคช้ของ

อทุยาน เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อดเขา

แทน 

จากนัน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตาม

อัธยาศัย พบกับ OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, 

POLO, RAUGH LAURENCE หรอืวา่จะเป็น BURBERRY รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลาย

ยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะม ีSUPERMARKET ขนาดใหญใ่หท้า่นไดจั้บจา่ยกันไดอ้ยา่งจใุจ 

อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง  

21.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ HONGKONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX761 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

กรกฏาคม 

เทีย่วบนิ วนัทีเ่ดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคา 
เด็ก 

13 ก.ค. HX762  04.40-08.50 
15 ก.ค. HX761  21.45-23.55 

13-15 กรกฏาคม 7,997 11,997 

15 ก.ค. HX762  04.40-08.50 
17 ก.ค. HX761  21.45-23.55 

15-17 กรกฏาคม 
วนัหยดุ อาสาฬบชูา 

7,997 11,997 

26 ก.ค. HX780  02.00-05.40 
28 ก.ค. HX761  21.45-23.55 

26-28 กรกฏาคม 7,997 11,997 

27 ก.ค. HX780  02.00-05.40 
29 ก.ค. HX765  18.00-20.00 

27-29 กรกฏาคม 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10 

12,997 16,997 

สงิหาคม 

เทีย่วบนิ วนัทีเ่ดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคา 
เด็ก 

10 ส.ค. HX780  02.00-05.40 
12 ส.ค. HX779  20.35-22.50 

10-12 สงิหาคม 
วนัแมแ่หง่ชาต ิ

12,997 16,997 

 

 



 
 
 

ตลุาคม  

เทีย่วบนิ วนัทีเ่ดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคา 
เด็ก 

12 ต.ค. HX780  02.00-05.40 
14 ต.ค. HX761  21.45-23.55 

12-14 ตลุาคม 
วนัหยดุชดเชย วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

12,997 16,997 

พกัเดีย่ว จา่ยเพิม่ 3,500 บาท  

โปรโมช ัน่ไมม่รีาคาเด็ก 

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

1.ไมร่วมทปิไกด ์และ คนขบัรถ 1,500 

2. ไมร่วมคา่ภาษนี า้มนั 1,500 

**เก็บพรอ้มคา่ทวัร*์* 
** แจกน า้ด ืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 



 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

โปรดอา่น 
รวมอะไรบา้งทรปินี ้
1.ต ัว๋เครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ  และ โหลดได ้1 ใบ ใบละ 20 ก.ก.  

2.คา่หอ้งพกั หอ้งละ 2  ทา่น   

3.คา่อาหาร เชา้ 2 มือ้ กลางวนั 3 มือ้ อาหารค า่ 2 ม ือ้ 

4.คา่วซีา่เขา้จนีแบบกรุป๊144   กรณุาอา่น...กรณีประเทศจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ 

144 ลกูคา้จะตอ้งยืน่วซีา่เด ีย่วจากทางสถานทตูจนีในเมอืงไทย โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 
2,000 บาท 

โปรแกรมทวัรน์ ี ้เป็นโปรโมช ัน่วซีา่กรุป๊แบบ 144 เทา่น ัน้ หากทา่นมวีซีา่จนีตดิ
เลม่อยูแ่ลว้ วซีา่กรุป๊ของทา่นจะถกูยกเลกิอตัโนมตั ิโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงจนี และวซีา่ในเลม่ของทา่นจะถกูใชง้านทนัท ีทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไม่

รบัผดิชอบ    วซีา่ตดิเลม่ของทา่นหากทา่นตอ้งไปท าใหมท่กุรณี 
5.คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 
บาท 
6.คา่หวัหนา้ทวัรด์แูลต ัง้แตเ่มอืงไทย 

ไมร่วมอะไรบา้งทรปินี ้
1.ไมร่วม...ภาษนี า้มนั 1,500 บาท / ทา่น เก็บพรอ้มกบัคา่ทวัร ์

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

3.ไมร่วม...คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

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

รายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ลกูคา้ตอ้งจา่ยเพิม่เอง 

5.ไมร่วม... คา่ธรรมเนยีมวซีา่คนตา่งประเทศ ทีต่อ้งท าวซีา่เดนิทางเขา้ประเทศจนี   

6.ไมร่วม...คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่จากคา่ทวัร ์4,000 บาท 

สิง่ทีท่า่นควรรูแ้ละท าความเขา้ใจกอ่นจองทวัรอ์า่นนะจะ๊ 7 ขอ้เอง 
1. ทวัรน์ ีล้งรา้นชอ้ปป้ิง  4 รา้นหลกัๆ คอื 1. รา้นจวิเวอรร์ ี ่2. โรงงานผลติหยก  

                                                            3.ศนูยส์มนุไพรจนี 4.รา้นผลติภณัฑย์างพารา 

2. หากทา่นมเีทีย่วบนิภายตอ่ในประเทศ โปรดแจง้ใหเ้ราทราบในวนัจองทวัร ์เพือ่ประโยชน์

ของทา่นเอง  

3. ราคาทวัรน์ ีเ้ป็นราคาพเิศษ เด็กจา่ยแพงกวา่ผูใ้หญ ่ 

4. เม ือ่ทา่นตดัสนิใจจองทวัรแ์ลว้  ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น เปลีย่นคนเดนิทาง หรอืขอคนืเงนิ

ไดท้กุกรณี   

5. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง 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 
1.โปรดช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท หลงัการจอง 1 วนั  

พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์ ทีม่อีายเุหลอืใชง้านมากวา่ 6 เดอืนขึน้ไป  

2.ช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทาง 30 วนั 


