
 

 

 
 โดยสายการบิน Ethiopian Airline (ET)  

ฮ�องกง - เซินเจิ้น  
วัดแชกงหมิว หวังต+าเซียน    วัดกวนอู พิพิธภัณฑ3เซินเจิ้น 

โชว3ม�านน้ํา 3 มิติ 
“กํ้าฟ8าเหลิงเหลิง” Sam Tai Tze & Pak Tai Temples, Sham Shui Po 

เมนูพิเศษ เปGดปHกก่ิง + ไวน3แดง..///ฮ�องกง บะหม่ี เก๊ียวกุ+งแสนอร�อย 



 

 

ปล. ไม�มีราคาพิเศษสําหรับเด็ก // ราคานีไ้ม�รวมค�าทิปไกด� และคนขับรถ 1,500 บาท/ท�าน/ทริป 
ราคานี้ไม�รวมวีซ�า 144  แบบกรุTป  1,500 บาท  

(เนื่องจากเปGนราคาโปรโมช่ันค�าทิปไกด3 และค�าวีซ�า เรียกเก็บในอินวอย) 
 

ไฟล3บิน ET 
 

วันท่ีเดินทาง 
 

ราคา 
 

ราคาเด็ก ต่ํา
กว�า18ป[ 

 
พักเดี่ยว 

 
ท่ีนั่ง 

608/609 21 – 23 ม.ค. 4,888 6,888 4,888 20 
608/609 23 – 25 ม.ค. 4,888 6,888 4,888 20 
608/609 28 – 30 ม.ค. 4,888 6,888 4,888 20 
608/609 31 – 1 ก.พ. 4,888 6,888 4,888 20 
608/609 11 – 13 ก.พ. 4,888 6,888 4,888 20 
608/609 13 – 15 ก.พ. 4,888 6,888 4,888 20 
608/609 18 – 20 ก.พ. 4,888 6,888 4,888 20 
608/609 20 – 22 ก.พ. 4,888 6,888 4,888 20 
608/609 25 – 27 ก.พ. 4,888 6,888 4,888 20 
608/609 27 – 1 มี.ค. 4,888 6,888 4,888 20 

 
วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮ�องกง – เซินเจิ้น                                                                          
11.00 น. พร+อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผู+โดยสาร ขาออก ช้ัน 4 เคาน3เตอร3 W ประตู 10 สายการบิน Ethiopian 
Airlines โดยมีเจ+าหน+าท่ีคอยอํานวย 
14.15 น. บินลัดฟ�าสู�ฮ�องกง โดยเท่ียวบิน ET608 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

 
18.20 น.  เดินทางถึง ฮ�องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว�าเมืองไทย 1 ชม.) ฮ�องกงเป2นดินแดนตอนปลายสุดทาง 
ตะวันออกเฉียงใต7ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ7งประกอบด7วย เกาะฮ�องกง นิวเทอร=ริทอรีส= เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก  
235 เกาะ หลังจากผ�านการตรวจคนเข7าเมืองแล7ว  
จากนั้นนําท�านเดินทางสู�เซินเจิ้น โดยรถไฟ  ใช7เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง  



 

 

 

 
ข7อแนะนําสําหรับด�านรถไฟ 

 กระเปEาสัมภาระของทุกท�านต7องแข็งแรง และมีล7อลากท่ีสามารถเคลื่อนย7ายได7โดยสะดวก เพราะท�านจะต7องดูแลกระเปEาในการ
ผ�านด�านตรวจคนเข7าเมืองด7วยตัวท�านเอง จนกว�าจะถึงทางออกด�านปลายทางท่ีเซินเจิ้น 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
(กรณีเท่ียวบินล�าช+า หรือมีเหตุจําเปGนท่ีทําให+การเดินทางถึงเซ่ินเจิ้นล�าช+าเกินเวลา 21.00 น. ขอปรับเปล่ียนรายการอาหารจาก 
ภัตตาคาร เปGนอาหารกล�องแทนนะคะ) 
นําคณะสู�ท่ีพัก โรงแรมท่ีพัก James Joyce Coffetel Shenzhen หรือเทียบเท�า 
วันท่ีสอง   วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ3 เซินเจิ้น - ช+อปปopง OTOP 3ร+านพิเศษ – ช+อปปopงห+างหลอวู� – โชว3ม�านน้ํา 3 มิติ 
เช+า   รับประทานอาหารเช+า ณ โรงแรมท่ีพัก 
ท�านเดินทางสู� วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหว7เทพเจ7ากวนอู สัญลักษณ=ของความซ่ือสัตย= ความกตัญJูรู7คุณ ความจงรักภักดี ความ
กล7าหาญ โชคลาภ บารมี องค=ท�านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข7มแข็ง และเด็ดเด่ียว ไม�หวั่นต�อศัตรรูท�านเป2นคนจิตใจม่ันคงดุจด่ัง
ขุนเขาและยังมีสติปKญญาปราศเปรื่องมาก และไม�เคยประมาท การบูชาขอพรท�านก็หมายถึง เพ่ือความเป2นสิริมงคลต�อตนเอง และ
ครอบครัวในทุกๆ ด7าน 

 
นําคณะเดินทางเข7าสู� พิพิธภัณฑ= เซินเจิ้น Shenzhen Museum ท่ีรวมเรื่องราวประวัติศาสตร= ของเมืองเซินเจิ้นโบราณ ย7อนกลับมาสู�ยุคท่ี
เป2นปKจจุบัน เพ่ือเรียนรู7ถึงวัฒนธรรม และประเพณีเมืองเซินเจิ้น ก�อนจะมาเป2นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 



 

 

 
 
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร+++เมนูพิเศษ เป2ดปKกก่ิง + ไวน=แดง+++ 

 
 
จากนั้นนําท�านไปชมยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจักรวาล “บัวหิมะ” ของแท7 100% ยาประจําบ7านท่ีมีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย 
ช�วยรักษาแผลจากการโดนความร7อนเช�น น้ําร7อนลวก หรือ น้ํามัน ช�วยลดการอักเสบและเกิดแผลผุพองเป2นหนองท่ีโดนลวกได7ดี หรือจะทา
เพ่ือป�องกันผิวไหม7เสียจากการตากแดดเป2นเวลานานและช�วยแก7ปKญหาสิว ฝ�า จุดด�างดําบนใบหน7าให7หน7าเนียนใส นําท�านสู� ร7านยางพารา 
ชมสินค7าท่ีผลิตจากยางพารา หลังจากนั้นนําท�านชมร7านหยก มีสินค7ามากมายเก่ียวกับหยกให7ท�านได7เลือกชื้อเป2นของฝาก หรือเป2นของท่ี
ระลึกแด�ตัวท�านเอง 

 
 



 

 

จากนั้นนําคณะช7อปป̂_งสินค7านานาชนิดท่ีห7างติดแอร=ท่ีหล�อหวู�แหล�งช7อปป̂_งท่ีดึงดูดขาช7อปท้ังหลาย นักช7อปป̂_งส�วนใหญ�จะเรียกท่ีนี่ว�า มา
บุญครองของเมืองจีน ท่ีนี่จะเหมือนมาบุญครองบ7านเรา ตึกสูง 5 ชั้น ข7างในตึกจะมีสินค7าพ้ืนเมืองมากมาย  กระเปEา เสื้อผ7า รองเท7า ซ่ึง
เป2นสินค7าเลียนแบบแบรนด=เนมสารพัดยี่ห7อชื่อดังๆ ท้ังนั้น ไม�ว�าจะเป2น กุชชี่ อามานี่ หลุยส= วิตตอง เวอร=ซาเช แอร=เมส ปราด7า ฯลฯ ท่ีนี่มี
วางขายให7เลือกซ้ือหามากมาย 
 

 
 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารคํ่า นําทุกท�านชมการแสดงใหม�ล�าสุดชุด 3D Water Show “Mangrove Groove” OCT BAY ซ่ึงเป2นการแสดงแนวใหม�ท่ีมี
มนุษย= นกปลา เป2นตัวละคร อิงนวนิยายแนววิทยาศาสตร=สมัยใหม� โดยมีการใช7ม�านน้ํา น้ําพุแสงเลเซอร= และโปรเจคเตอร= แสงสี พลุสี 
เสียงดนตรี ซ่ึงเป2นเทคโนโลยี่ด7านการแสดงใหม�ล�าสุดของโลกมาประกอบการแสดง 

 
 
นําคณะสู�ท่ีพัก โรงแรมท่ีพัก James Joyce Coffetel Shenzhen หรือเทียบเท�า 
 
วันท่ีสาม  เซินเจิ้น – ฮ�องกง - ร+านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – หวังต+าเซียน – วัดสามเซียน &วัดปHกไต� – ช+อปปopงนาธาน -  สนามบิน
ฮ�องกง – กรุงเทพฯ                                                       
เช+า   รับประทานอาหารเช+า ณ โรงแรมท่ีพัก 
จากนั้นนําท�านเดินทางสู�ฮ�องกงโดยรถไฟ  ใช7เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 
ข7อแนะนําสําหรับด�านรถไฟ 



 

 

 บางจุดของการผ�านด�านเข7าหรือออก อาจจะไม�มีบันไดเลื่อน (แต�ท�านสามารถใช7บริการคนขนของหน7างานได7 โดยมีบริการลากและ
เคลื่อนย7ายกระเปEาของท�านไปยังหน7าด�าน ตม. ใบละ 10 หยวน เพ่ือส�งให7ท�านหน7าด�านก�อนข7าม ตม.)  

 
นําท�านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร3รี่ ท่ีข้ึนชื่อของฮ�องกงพบกับงานดีไชน=ท่ีได7รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และใช7ในการเสริมดวงเรื่อง ฮวงจุ7ยนํา
ความโชคดี ม่ังม่ังแก�ผู7สวมใส� ซ่ึงในเมืองไทยก็ได7นิยมแพร�หลายออกไป ไม�กว�าจะเป2นกลุ�ม ดารา นักการเมือง พ�อค7าแม�ขายท่ีประกอบธุรกิจ 
เจ7าของกิจการห7างร7านต�างๆ ซ่ึงเชื่อกันว�าจะนําสั่งดีๆ ปKดเปaาสิ่งชั่วร7ายให7กับบุคคลท่ีสวมใส� ซ่ึงจะมีมากมายหลายชนิด เช�นจี้กังหัน แหวนรุ�ง
ต�างๆ นาฬิกาข7อมือ (ซ่ึงผู7สวมใส�จะได7รับการดูลายมือจากซินแซประจําร7าน เพ่ือแนะนําวิธีการเสริมดวงในการสวมใส�โดยไม�คิดค�าบริการ) 

  
 
วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนําโชค วัดนี้ต้ังอยู�ท่ีตําบลซ�าถ่ิน ซ่ึงถือเป2นชานเมืองของฮ�องกง เป2นวัดเก�าแก�ของฮ�องกง สร7างข้ึนเม่ือ 400 
กว�าปcผ�านมาแล7วในสมัยราชวงศ=ชิง ข้ึนชื่อลือชาในเรื่องความศักด์ิสิทธิ์ในด7านของโชคลาภทรัพย=สินเงินทอง โดยมีรูปปK_นเจ7าพ�อแช7 กeง และ
ดาบไร7พ�ายเป2นสิ่งศักด์ิสิทธ=ประจําวัด ตํานานเล�าว�าในช�วงปลายของราชวงศ=ชิง แผ�นดินจีนเกิดกลียุคมีการก�อจลาจลแข็งเมืองข้ึนท่ัว
ประเทศ และเหตุการณ=นี้ได7ก�อเกิดบุรุษชาตินักรบท่ีชื่อว�าขุนพล แช7 กeง ท่ีได7ยกทัพไปปราบปรามความวุ�นวายท่ีเกิดข้ึนแทบทุกสารทิศ และ
ท�านเองก็ได7ชื่อว�าเป2นนักรบท่ีได7ชื่อว�าไม�เคยแพ7ใคร เพราะไม�ว�าจะยกทัพไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะได7รับชัยชนะเสมอ และดาบคู�กายของท�าน
ก็ได7ชื่อว�าเป2นดาบไร7พ�ายเช�นกัน ดาบไร7พ�ายของท�านคนจีนถือว�ามีความเป2นมงคลในด7านของศาสตร=ฮวงจุ7ย ในเชิงของการต�อสู7เป2นอย�างสูง 
ธนาคารแบงค=ออฟไชน�าของฮ�องกง ถึงกับจําลองดาบของท�านไปก�อสร7างตึกสํานักงานใหญ�ของธนาคารท่ีมีชื่อว�าตึกใบมีด ซ่ึงเป2นตึกท่ีถือ
เป2นสัญลักษณ=ของเกาะฮ�องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป2นท่ีมาของจี้กังหันนําโชคท่ีมีชื่อเสียงของวงการการท�องเท่ียวฮ�องกง ท่ีไม�ว�า
ทัวร=ไหนท่ีมาฮ�องกง เป2นต7องเลือกเช�าเลือกซ้ือสินค7ามงคลชิ้นนี้ เพ่ือเสริมสร7างบารมี และศิริมงคลให7กับชีวิต 



 

 

 
เครื่องรางท่ีนิยมสวมใส�อยู�ในปKจจุบัน ซ่ึงบางท�านอาจจะกําลังมองหาเพ่ือนํามาเป2นของฝากให7กับบุคคลท่ีท�านรักหรือนับถือ หรือท�านท่ี
กําลังมองหางานฮวงจุ7ยดีๆ สักชิ้นเพ่ือเสริมดวง แก7ปcชง ปKดเปaาสิ่งชั่วร7าย เรามีบริการแนะนํา อีกมากมายหลากหลายรายการ ซ่ึงหัวหน7าทัวร=
และไกด=ท7องถ่ินจะคอยอํานวยความสะดวกในการให7รายละเอียดกับคุณลูกค7า ณ วันเดินทางค�ะ 

 

 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บะหม่ีเก๊ียวกุ+ง สไตล3ฮ�องกง 



 

 

 
หลังจากนั้น นําคณะไหว7ขอพรเพ่ือเป2นศิริมงคลท่ี วัดหวังต+าเซียน 1 ใน 3 วัดท่ีท�านต7องไหว7ในปcนี้ เป2นการแก7ปcชงท่ีสมบูรณ=แบบ โดยไม�
ต7องไหว7ถึง 9 วัด วัดหวังต7าเซียนเป2นวัดเก�าแก�อายุกว�าร7อยปc ท�านเทพเจ7าหว�องซ7อเผ�ง เป2นนักพรตมีความรู7ทางด7านการแพทย= และได7ช�วย
คนอย�างมากมายทําให7คนทุกหมู�เหล�ายกย�องในตัวท�าน และได7ตั้งศาลเพ่ือสักการะ ให7ท�านเป2นเทพว�องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเชื่อเรื่อง
สุขภาพว�าเม่ือท�านรวยแค�ไหน ก็ต7องมีท่ีทุกคนต7องเจ็บปaวยก็เลยมีคนมาขอด7านสุขภาพอย�างมากมายท่ีนี่ อีกสิ่งหนึ่งท่ีผู7คนศรัทธาและนิยม
ทําเม่ือมาถึงวัดหวังต7าเซียนได7แก� การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ7าหวังต7าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ�องกงมีความเชื่อถือ
ศรัทธาว�าเซียมซีวัดหวังต7าเซียนมีความแม�นยําเป2นอย�างยิ่ง 
 

 
 
จากนั้นนําท�านสู� “กํ้าฟ8าเหลิงเหลิง” หรือเรียกว�า เจ+าแม�ดอกไม+สีทอง เป2นองค=เจ7าแม�ท่ีคอยช�วยเหลือในเรื่องของครอบครัว ขอลูก ขอ
ความรัก สามีมีก๊ิก ภรรยามีก๊ิก และสําหรับคนโสดในการขอคู�ครอง ณ วัด 3 เซียน Sam Tai Tze & Pak Tai Temples, Sham Shui 
Po 



 

 

 
 
หลังจากนั้น อิสระช+อปปopงถนนนาธาน จนกว�าจะถึงเวลานัดหมาย 
 

 
 
สมควรแก�เวลานําคณะสู�สนามบินฮ�องกง 
22.55 น. บินลัดฟ�ากลับสู�กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Ethiopian Airlines เท่ียวบินท่ี ET609  
(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
 

 
 



 

 

00.35 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร3สามารถเปล่ียนแปลงได+ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน ข้ันตอน
การตรวจคนเข+าเมืองของแต�ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต+องแจ+งให+ทราบล�วงหน+าโดยมัคคุเทศก3และคนขับจะเปGนผู+บริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข+าเมืองในวันเดินทางนั้นๆเปGนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียน
เวลาท�องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
*** อัตราค�าบริการทัวร3นี้เปGนทัวร3ท่ีเข+าร+านช+อปปopงซ่ึงร�วมกับบริษัทฯ ท�องเท่ียวซ่ึงได+มีการสนับสนุนค�าใช+จ�ายบางส�วนให+ท�านได+เท่ียว
ในราคาประหยัดจึงเรียนให+กับนักท�องเท่ียวทุกท�านทราบว�าร+านค+าทุกร+านจําเปGนต+องรบกวนทุกท�านแวะชม.....ซ่ึงจะใช+เวลาร+านละ
ประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซ้ือหรือไม�ซ้ือข้ึนอยู�กับความพอใจของลูกค+าเปGนหลักไม�มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ินหากไม�เข+าร+านช+อปปopงทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค�าทัวร3เพ่ิมท�านละ 1,000 ดอลล�าฮ�องกง *** 

*ท�านใดมีไฟล3ทบินภายในประเทศต�อ โปรดแจ+งให+บริษัทฯทราบในวันจองทัวร3* 
*ท้ังนี้เพ่ือประโยชน3ของตัวท�านเอง* 

 
กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได7ท้ังนี้เพ่ือป�องกันปKญหาเท่ียวบินล�าช7าหรือการ
เปลี่ยนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล�าช7าของเท่ียวบิน
การยกเลิกเท่ียวบินมีการยุบเท่ียวบินรวมกันตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ=แล7วว�าอยู�
นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชย=หรือเหตุผลทางด7านความปลอดภัยเป2นต7น) โปรดเข7าใจและรับทราบว�าผู7จัดจะไม�รับผิดชอบ
และไม�สามารถคืนค�าใช7จ�ายต�างๆ ได7ในทุกกรณี กรุeปท่ีเดินทางต7องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ�านตัวแทนในประเทศ หรือต�างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช�น Charter Flight, Extra Flight  จะไม�มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค�าทัวร=ท้ังหมด 
 

 
อัตราค�าบริการรวม 
 ค�าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค�าภาษีสนามบิน และค�าภาษีน้ํามัน  

 ค�ารถโค7ชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท�า (พัก 2-3 ท�าน/ห7อง)  

 ค�าธรรมเนียมเข7าชมสถานท่ีต�างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 ค�าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค�ามัคคุเทศก=ท7องถ่ิน และหัวหน7าทัวร=อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 ค�าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท�องเท่ียว วงประกันท�านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม=) 
อัตราค�าบริการนี้ไม�รวม 



 

 

× ค�าใช7จ�ายส�วนตัวของผู7เดินทาง อาทิ ค�าทําหนังสือเดินทาง ค�าโทรศัพท= ค�าอาหาร เครื่องด่ืม ค�าซักรีด ค�ามินิบาร=ในห7องและค�า
พาหนะต�างๆ ท่ีมิได7ระบุในรายการ 

× ค�าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปEาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว�าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ�เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค�าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได7ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล7ว 

× ค�าทิปมัคคุเทศก�, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท�าน/ทริป, ค�าทิปหัวหน+าทัวร3แล+วแต�ความพึงพอใจของท�าน 

× ค�าวีซ�าเข)าจีนแบบกรุ+ป144 ราคา 1,500 บาท/ท�าน/ทริป 
(กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ�ากรุ+ป 144 ลูกค)าต)องย่ืนวีซ�าเดี่ยวจากสถานฑูตไทย หรือวีซ�าประเภทอ่ืน  โดยมีค�าใช)จ�ายเพ่ิมท�านละ 1,500 
บาท/ท�าน (โดยลูกค)าไม�สามารถยกเลิกการเดินทางได)) 
หรืออาจจะมีการปรับโปรแกรมกรณีท่ีทางทางการจีนป<ดวีซ�ากรุ+ป โปรแกรมต)องเปล่ียนเป=นนอนฮ�องกง 2 คืน โดยบริษัทฯ จะแจ)ง
ค�าใช)จ�ายเพ่ิมเติมให)ท�านทราบอีกครั้งก�อนเดินทาง (โดยลูกค)าไม�สามารถยกเลิกการเดินทางได)) 

× ภาษีมูลค�าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย 3 % 

× ค�าธรรมเนียมวีซ�าคนต�างประเทศ ท่ีต7องเดินทางเข7าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท�านั้น) 
 
เดินทางข้ึนต่ํา 20 ท�าน หากตํ่ากว�ากําหนด กรุeปจะไม�สามารถเดินทางได7 หากผู7เดินทางทุกท�านยินดีท่ีจะชําระค�าบริการเพ่ิมเพ่ือให7คณะ
เดินทางได7 ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค=ให7ท�านต�อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดินทางไปในวันอ่ืนต�อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ7งให7ท�านทราบล�วงหน7า  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน: 

★ ราคา Promotion ชําระเต็มจํานวน พร+อมวีซ�า และทิปไกด3 2เมือง 
**ภายหลังจากท่ีท�านส�งเอกสารการจอง 1วัน  จองพร+อมกับหน+าพาสปอร3ต 

★ ราคาพิเศษนี้ สําหรับลูกค+าท่ีทําวีซ�ากรุTปแบบ 144 เท�านั้น 
(หากท�านมีวีซ�าติดเล�มอยู�แล+วไม�สามารถร�วมโปรโมช่ันนี้ได+) 

โปรแกรมทัวร3นี้ เปGนโปรโมช่ันวีซ�ากรุTปแบบ 144 เท�านั้น หากท�านมีวีซ�าจีนติดเล�มอยู�แล+ว  
วีซ�ากรุTปของท�านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจ+าหน+าท่ีตรวจคนเข+าเมืองจีน  

และวีซ�าในเล�มของท�านจะถูกใช+งานทันที 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม�รับผิดชอบวีซ�าติดเล�มของท�านหากท�านต+องไปทําใหม�ทุกกรณี 

 

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต7องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว�า 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหน7ากระดาษอย�างตํ่า 2หน7า หาก
ไม�ม่ันใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 



 

 

เนื่องจากเป2นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร=ชําระเงินค�าจองค�าทัวร=แล7ว ไม�สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได7ทุกกรณี  และกรณีท่ี
กองตรวจคนเข7าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต�างประเทศ ปฏิเสธมิให7เดินทางออก หรือ เข7าประเทศท่ีระบุไว7 ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�คืนค�าทัวร=ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เม่ือท�านออกเดินทางไปกับคณะแล7ว ถ7าท�านงดการใช7บริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไม�เดินทาง พร7อมคณะถือว�าท�านสละสิทธิ์ ไม�อาจเรียกร7องค�าบริการและเงินมัดจาคืน ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 
*เม่ือท�านตกลงชําระเงินไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว�าท�านได+ยอมรับในเง่ือนไขข+อตกลงต�างๆ ท่ีได+ระบุ

ไว+แล+วท้ังหมด 
ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกค7าชาวไทยเท�านั้นท่ีเดินทางไปกลับพร7อมกรุeป 

**ถ+าลูกค+าเปGนชาวต�างชาติชําระเพ่ิมท�านละ 5,000 บาท** 
สําหรับท�านท่ีรับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม�ทานหมู ไม�ทานไก�หรือสัตว=ปcก ไม�ทานเนื้อสัตว= และมีความจําเป2นให7ทางบริษัทฯ 

จัดเตรียมอาหารไว7ให7ท�านเป2นพิเศษนอกเหนือจาก 
กรุeปเดินทางรับประทานท่ีระบุไว7ในรายการแล7ว       

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค�าใช7จ�ายเพ่ิมเติมตามจริงหน7างาน 
โปรแกรมทัวร3นี้ไม�เหมาะสําหรับลูกค+าท่ีใช+วิลแชร3!!! 

**หากต+องการท่ีจะเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ3 เรีบกเก็บเพ่ิมท�านละ 2,000 บาททุกกรณี** ไม�ว�าจะเป2นวิลแชร=ท่ีสนามบิน หรือท�านนํา
ติดตัวไปแล7วมีคนเข็นให7ก็ตาม 

 
 


