
 

 

 
ทัวร์ฮ่องกง : TOUR22493 

 

 
 โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES 



 

ฮ่องกง + เซินเจ้ิน ... ดิสน่ียแ์ลนด ์ 
(รวมบตัรเครือ่งเลน่) 

รพีลสัเบย ์วดัแชกงหมิว  หวงัตา้เซียน  ชอ้ปป้ิงนาธาน 
วดักวนอ ูพิพิธภณัฑเ์ซินเจ้ิน เมืองจ าลองฮอลแลนด ์ 

++Shabu Shabu /// เมนบูะหม่ีเกี้ยวตน้ต าหรบัเจา้อรอ่ย++ 
 

โชวพิ์เศษ ผลงานจางอ้ีโหมว๋...Splendid of China  
 

ปล. ไมม่ีราคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพิเศษ INF 6,900  
ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป(เรียกเก็บในอินวอยส)์ 

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

ก าหนดการเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ 
ท่านละ 

2 – 18 ปีท่านละ พกัเด่ียว  ท่ีนัง่ 
เท่ียวบิน  วนัท่ีเดินทาง 

พฤศจิกายน 

HX780/HX779 3 - 5 NOV 8,888 10,888 3,500 20 

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

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

HX780/HX779 8 - 10 NOV 9,888 11,888 3,500 20 

HX780/HX779 9 - 11 NOV 9,888 11,888 3,500 20 

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

HX780/HX779 11 - 13 NOV 8,888 10,888 3,500 20 

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

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

HX780/HX779 15 - 17 NOV 9,888 11,888 3,500 20 

HX780/HX779 16 - 18 NOV 9,888 11,888 3,500 20 

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

HX780/HX779 18 - 20 NOV 8,888 10,888 3,500 20 

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

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

HX780/HX779 22 - 24 NOV 9,888 11,888 3,500 20 

HX780/HX779 23 - 25 NOV 9,888 11,888 3,500 20 

HX780/HX779 24 - 26 NOV 8,888 10,888 3,500 20 

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

HX780/HX779 28 - 30 NOV 8,888 10,888 3,500 20 



 

ธนัวาคม 

HX780/HX779  4 – 6 DEC 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 5 - 7 DEC 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 6 - 8 DEC 9,888 11,888 3,500 20 

HX780/HX779 9 - 11 DEC 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 11 - 13 DEC 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 12 -14 DEC 8,888 10,888 3,500 20 

HX780/HX779 13 -16 DEC 9,888 11,888 3,500 20 

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

HX780/HX779 20 - 22 DEC 9,888 11,888 3,500 20 

HX780/HX779 21 - 23 DEC 9,888 11,888 3,500 20 

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

HX780/HX779 24 - 26 DEC 8,888 10,888 3,500 20 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – สวนสนกุ Disney Land  – เซินเจ้ิน   
00.05 น. พรอ้มกัน ณ สนามบิน สวุรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K ประต ู6 สายการบิน 
ฮ่องกงแอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ที่ บริษทัคอยอ านวยความสะดวก 
04.00 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

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

 

น าทกุท่านเที่ยวสวนสนกุระดับโลก Disney Land (รวมค่าบตัรเขา้ดิสน่ีแลนด ์พรอ้มบตัรเครื่องเลน่แบบไม่

จ ากดัจ านวนรอบ) ใหท้่านเพลิดเพลินกับการเล่นเครื่องเล่นในโซนต่างๆ  ที่มีเครื่องเล่นแบบใหม่ทั้งโซน Tomorrow 
Land มีทั้ง Space Mountain หรือในโซน Adventure เครื่องเล่นโซนใหม่ Iron Man ให้ท ุกท่าน ได ้ถ่ายภาพที่ระลึกกับ 
Mickey Mouse หรือบางท่านอยากจะเล่น หรือถ่ายภาพ พรอ้มกับชมขบวนพาเหรดในตวัการต์นูของวอลท์ดิสนียอ์ย่าง

เต็มอิ่ม ตามอัธยาศัย จนกว่าถึงเวลานดั (อิสระอาหารเท่ียง-เย็น ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกกบัการเล่นเครื่อง
เลน่ จนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย) 

 



 

 

 
 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ  ใชเ้วลาเดินทาง 40 นาที (ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจร) 

 
น าคณะสู่ที่พกั โรงแรมท่ีพกั James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง    สวนดอกไมจ้ าลองเมืองฮอลแลนด ์– วดักวนอ ู– พิพิธภณัฑเ์ซินเจ้ิน - ชอ้ปป้ิง OTOP  
                3 รา้นพิเศษ – ชอ้ปป้ิงหา้งหลอหว ู่ – ดโูชวS์PENDID OF CHINA 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าคณะเขา้ชมเมืองจ าลองที่สรา้งขึน้มาเพื่อใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดช้มดอกไมจ้ าลอง และสถานที่ตกแตง่ให้

เหมือนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดถ่้ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจ าลองประจ าชาติฮอลแลนด ์ 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ วดักวนอ ูKuan Au Temple ไหวเ้พทเจา้กวนอ ูสัญลักษณ์ของความซ่ือสัตย์ ความกตญัญรููค้ณุ 

ความจงรักภักดี ความกลา้หาญ โชคลาภ บารมี องคท์่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็ง และเด็ดเดี่ยว ไม่หวัน่
ตอ่ศตรัทู่านเป็นคนจติใจมัน่คงดจุดัง่ขนุเขาและยังมีสติปัญญาปราศเปรื่องมาก และไม่เคยประมาท การบชาูขอพรท่านก็
หมายถึง เพื่อความเป็นสิริมงคลตอ่ตนเอง และครอบครัวในทกุๆ ดา้น 



 

 
 

น าคณะเดินทางเขา้สู่ พิพิธภณัฑ ์เซินเจ้ิน Shenzhen Museum ที่รวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ ของเมืองเซินเจิ้น          

โบราญยอ้นกลับมาสู่ยคุที่เป็นปัจจบุัน เพื่อเรียนรูถึ้งวัฒนธรรม และประเพณีเมืองเซินเจิ้น ก่อนจะมาเป็นเขตเศรษกิจ

พิเศษ 

 
เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านไปชมยาสมนุไพรจีนและซ้ือยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นที่มีชื่อเสียงและมี

สรรพคณุมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเช่น น า้รอ้นลวก หรือ น า้มัน ชว่ยลดการอักเสบและเกิดหนอง

พองแผลที่โดนลวกไดด้ี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จดุด่าง

ด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส น าท่านสู่ รา้นยางพารา ชมสินคา้ที่ผลิตจากยางพารา หลังจากนั้นน าท่านชมรา้นหยก มี

สินคา้มากมายเกี่ยวกบัหยกใหท้่านไดเ้ลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแดต่วัท่านเอง 

 
 
น าคณะชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดที่หา้งติดแอรท์ี่หล่อหวู่แหล่งชอ้ปป้ิงที่ดึงดดูขาชอ้ปทั้งหลาย นกัชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะเรียก
ที่นี่ว่า มาบุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสุง 5 ชั้น ขา้งในตึกจะมีสินค้าพื้นเมือง
มากมาย  กระเป๋า เสื้อผา้ รองเทา้ ซ่ึงเป็นสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยี่หอ้ชื่อดงัๆ ทั้งนัน้ ไม่ว่าจะเป็น กชุชี่ อามา
นี ่หลยุส ์วิตตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ที่นีม่ีวางขายใหเ้ลือกซ้ือหามากมาย 



 

 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ (สกุกี้หมอ้ไฟ)  

 
 

หลังจากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู่หมูบ่า้นวัฒนธรรม เพื่อชมโชวร์อบค า่ พรอ้มแสงสีเสียงสดุอลงัการ หนึ่งในผลงานของ

จางอี้โหมว๋ SPENDID OF CHINA 
 

 
 

น าคณะสู่ที่พกั โรงแรมท่ีพกั James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม     เซินเจ้ิน – ฮ่องกง – เจา้แม่กวนอิมรีพลสัเบย ์– รา้นจิวเวอรี่ – วดัแชกงหมิว  
        – หวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรงุเทพฯ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัจากนัน้น าทกุท่านเดินทางกลบัสู่ฮ่องกง ดว้ยรถไฟ ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 40 นาที 

 



 

 
 

หลงัจากนัน้น าท่านเที่ยวหนึง่ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนยิมหาดทราย Repulse Bay หาดทรายรปูจนัทรเ์สี้ยวแห่งนีส้วย
ทีสดุแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรื่องมีรปูป้ันของเจา้แม่กวนอิม และเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงท า

หนา้ที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจาก เจา้

แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเชื่อกันว่าขา้มหนึ่งครั้งจะมีอายเุพิ่มขึ้น 3 ปี 

จนกว่าถึงเวลานดัหมาย 

 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บะหม่ีเก๊ียวก ุง้ สไตลฮ่์องกง 

 
น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรร์ี่ ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท์ี่ไดร้ับรางวัลอันดบัยอดเยี่ยม และใชใ้นการเสริม

ดวงเรื่อง ฮวงจุย้น าความโชคดี มัง่มัง่แก่ผูส้วมใส่ ซ่ึงในเมืองไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไมก่ว่าจะเป็นกลุ่ม ดารา 

นกัการเมือง พ่อคา้แมข่ายที่ประกอบธรุกิจ เจา้ของกิจการหา้งรา้นต่างๆ ซ่ึงเชื่อกนัว่าจะน าสัง่ดีๆ ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ย

ใหก้บับคุคลที่สวมใส่ ซ่ึงจะมีมากมายหลายชนดิ เชน่จี้กงัหัน แหวนรุ่งตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใส่จะไดร้ับการดู

ลายมือจากซินแซประจ ารา้น เพื่อแนะน าวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ) 



 

 

 
วดัแชกงหมิว หรืวดักงัหนัน าโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ต าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของ

ฮ่องกง สรา้งขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธ์ิในดา้นของโชคลาภ

ทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแช ้ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ประจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของ

ราชวงศช์ิง แผน่ดินจีนเกิดกลียคุมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ีไ้ดก้่อเกิดบรุษุชาตินกัรบที่ชื่อว่า

ขนุพล แช ้ก๊ง ที่ไดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึน้แทบทกุสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อว่าเป็นนกัรบที่ไดช้ื่อว่าไม่

เคยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทพัไปปราบกบฏที่ไหนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่าย

เช่นกัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ป็นอย่า งสงู 

ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตึกส านักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึก

ใบมีด ซ่ึงเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันน าโชคที่มีชื่อเสียง

ของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวรไ์หนที่มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสรา้ง

บารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิต 

 
เครื่องรางที่นยิมสวมใส่อยู่ในปัจจบุัน ซ่ึงบางท่านอาจจะก าลงัมองหาเพื่อน ามาเป็นของฝากใหก้บับคุคลที่ท่านรักหรือนบั

ถือ หรือท่านที่ก าลงัมองหางานฮวงจุย้ดีๆ สกัชิ้นเพื่อเสริมดวง แกปี้ชง ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ย เรามีบริการแนะน า อีก

มากมายหลากหลายรายการ ซ่ึงหัวหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถ่ินจะคอยอ านวยความสะดวกในการใหร้ายละเอียดกบัคณุ

ลกูคา้ ณ วันเดินทางค่ะ 

 



 

 

หลงัจากนัน้ น าคณะไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคลที่ วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วัดที่ท่านตอ้งไหวใ้นปีนี ้เป็นการแกปี้ชง
ที่สมบรูณแ์บบ โดยไมต่อ้งไหวถึ้ง 9 วัด วัดหวังตา้เซียนเป็นวัดเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผง่ เป็น

นกัพรตมีความรูท้างดา้นการแพทย ์ และไดช้ว่ยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหล่ายกย่องในตวัท่าน และไดต้ัง้ศ่าลเพื่อ

สกัการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมัยนีม้ีความเขือ่เรื่องสขุภาพว่าเมือ่ท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมีที่ทกุคนตอ้ง

เจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้นสขุภาพอย่างมากมายที่นี ่ อีกสิ่งหนึง่ที่ผูค้นศรัทธาและนยิมท าเมื่อมาถึงวัดหวังตา้เซียน

ไดแ้ก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจา้หวังตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือ

ศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังตา้เซียนมีความแมน่ย าเป็นอย่างยิ่ง 

 

 
 

หลงัจากนัน้อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธานจนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าคณะส ูส่นามบินฮ่องกงงยา่งจใุจ ชอ้ปกระจายเชา้ถึงค ่า หรือเลท่ียวสวนสon) 

21.10 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ HX779 

23.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 



 

 

 
*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ

บิน ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผ ูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอย ูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมืองในวนัเดินทางนัน้ๆเป็น

หลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** อตัราค่าบริการทวัรน้ี์เป็นทวัรท่ี์เขา้รา้นชอ้ปป้ิงซึ่งร่วมกบับริษทัฯ ท่องเท่ียวซึ่งไดม้ีการสนบัสนนุค่าใชจ่้ายบางส่วนให้

ท่านไดเ้ท่ียวในราคาประหยดัจึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่ารา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม.....

ซึ่งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอย ู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดๆ

ทัง้ส้ินหากไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 1,000 ดอลลา่ฮ่องกง *** 

 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบ ุ  

✓ ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบี้ยประกนัอบุัติเหตใุนการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในหอ้งและค่าพาหนะตา่งๆ ที่มิไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ 

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

× ค่าวีซ่าเขา้จีนแบบกรุ๊ป144 ราคา 1,500 บาท/ท่าน  
(ทิปไกด ์และวีซ่าจีน 144 ช าระพรอ้มค่าทวัร ์เรียกเก็บในอินวอย)  หากท่านมีวีซ่าติดเล่มจะไมร่วมในโปรโมชัน่นี้ 



 

กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ลกูคา้ตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียวจากสถานฑตูไทย หรือวีซ่าประเภทอ่ืน  โดยมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมจากวซ่ีาเดิมท่ีท า อีกท่านละ 1,500 บาท/ท่าน (โดยลกูคา้ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได)้ 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

× ค่าธรรมเนยีมวีซ่าคนตา่งประเทศ ที่ตอ้งเดินทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 
 

เดินทางขึ้นต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่ านยินดีที่จะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นตอ่ไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
 

 

โปรแกรมทวัรน้ี์ เป็นโปรโมชัน่วีซ่ากร ุป๊แบบ 144 เท่านัน้ หากท่านมีวีซ่าจีนติดเลม่อย ูแ่ลว้ 

วีซ่ากร ุป๊ของท่านจะถกูยกเลิกอตัโนมติั โดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจีน 

และวีซ่าในเลม่ของท่านจะถกูใชง้านทนัที 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบวีซ่าติดเลม่ของท่านหากท่านตอ้งไปท าใหม่ทกุรณี 

กรณีกร ุป๊เหมา กร ุป๊เดินทางเกิน 10 ท่านขึ้นไปจอยหนา้รา้น และไดป้ระกอบกิจการหรือ กล ุม่

อาชีพ ดงัต่อไปน้ี ไม่สามารถใชร้าคา พิเศษน้ีได ้: คร ูนกัเรียน หมอ พยาบาล กล ุม่อาชีพขาย

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ขายประกนั 

(จะมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากแลนดจี์นท่านละ 500 หยวน นอกเหนือจากแพคเกจทวัร)์ 

หากท่านอย ูใ่นกล ุม่อาชีพดงักลา่ว กอ่นท าการจองทวัรก์รณุาแจง้กบัเอเจนซ่ีทวัรข์องท่าน 
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

✓ ราคา Promotion ช าระค่าทวัร ์ และวีซ่าเต็มจ านวน พรอ้มทิปไกด ์ ภายหลงัจากที่ท่านส่ง
เอกสารการจอง 1 วัน  จองพรอ้มกบัหนา้พาสปอรต์  

✓ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไปและเหลือหนา้กระดาษอย่างต า่ 2หนา้ 
หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และ
กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการเดินทาง 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการ
รายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจาคืน ไมว่่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

*เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูคา้ชาวไทยเท่านัน้ที่เดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

ส าหรับท่านที่รบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่าน

เนือ้สตัว ์และมีความจ าเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้า่นเป็นพิเศษนอกเหนอืจาก 

กรุ๊ปเดินทางรบัประทานที่ระบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิตามจรงิหนา้งาน 

โปรแกรมทวัรน้ี์ไม่เหมาะส าหรบัลกูคา้ท่ีใชวิ้ลแชร!์!! 

**หากตอ้งการท่ีจะเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ ์เรีบกเก็บเพ่ิมท่านละ 2,000 บาททกุ

กรณี** 

 

 
 

 

 
 

 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ฮ่องกง กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั 
 เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงิน โทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ฮ่องกง
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