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เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง..///ฮ่องกง บะหมี ่เกี้ยวกุ้งแสนอร่อย 
ปล. ไมม่ีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

ราคานี้ไม่รวมวีซ่า 144  แบบกรุ๊ป  1,500 บาท  
(เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นค่าทิปไกด์ และค่าวีซ่า เรียกเก็บในอินวอย) 

 
ไฟล์บิน EK 

 
วันที่เดินทาง 

 
ราคา 

 
ราคาเด็ก 

 
พักเดี่ยว 

 
ที่นั่ง 

384/385 4 – 6 ก.ค. 5,555 7,555 3,500 25 
384/385 9 - 11 ก.ค. 5,555 7,555 3,500 25 
384/385 13 - 15 ก.ค. 5,555 7,555 3,500 25 
384/385 15 - 17 ก.ค. 5,555 7,555 3,500 25 
384/385 17 - 19 ก.ค. 5,555 7,555 3,500 25 
384/385 23 - 25 ก.ค. 5,555 7,555 3,500 25 
384/385 25 - 27 ก.ค.  5,555 7,555 3,500 25 
384/385 28 - 30 ก.ค. 5,555 7,555 3,500 25 

 
วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจ้ิน                                                                          
11.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบิน สวุรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 สายการบิน 

Emirates Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ้านวยความสะดวก 
14.05 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน EK384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

(ที่นั่ง 3-4-3 มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง) 

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

ทาง 
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ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ
อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  

ค่้า   บริการข้าวเหนียวอัญชัญธัญพืช+หมทูอด 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ  ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 
 

 
น าคณะสู่ท่ีพัก โรงแรมที่พกั FX HOTEL ****หรือเทียบเท่า**** 
 
วันที่สอง   วัดกวนอู–พิพิธภัณฑ์ เซินเจ้ิน - ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอวู่ – ชมโชว์น้้าพุเต้นระบ้า                                                                                            
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
ท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Templeไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความ
จงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี องคท่์านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็ง และเด็ดเดี่ยว ไม่หวั่นต่อศตัรู
ท่านเป็นคนจติใจมั่นคงดุจดั่งขุนเขาและยังมีสติปัญญาปราศเปรื่องมาก และไม่เคยประมาท การบชูาขอพรท่านก็หมายถึง 
เพ่ือความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ด้าน 
 

 
 



 

 

น าคณะเดินทางเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น Shenzhen Museum ท่ีรวมเร่ืองราวประวัติศาสตร์ ของเมืองเซินเจิ้นโบราญ 
ย้อนกลับมาสู่ยุคท่ีเป็นปัจจุบัน เพ่ือเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม และประเพณีเมืองเซินเจิ้น ก่อนจะมาเป็นเขตเศรษกิจพิเศษ 

 
 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร+++เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง+++ 

 
 
จากนั้นน าท่านไปชมยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจ าบ้านท่ีมีชื่อเสียงและมี
สรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ าร้อนลวก หรือ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพอง
แผลท่ีโดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบน
ใบหน้าให้หน้าเนียนใส น าท่านสู่ ร้านเยื่อไผ่ ชมสินค้าท่ีผลิตจากต้นไผ่ หลังจากนั้นน าท่านชมร้านหยก มีสินค้ามากมาย
เกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแด่ตัวท่านเอง 



 

 

 
จากนั้นน าคณะช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ห้างติดแอร์ท่ีหล่อหวู่แหล่งช้อปปิ้งท่ีดึงดูดขาช้อปท้ังหลาย นักช้อปปิ้งส่วนใหญ่จะ
เรียกท่ีนี่ว่า มาบุญครองของเมืองจีน ท่ีนี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสุง 5 ชั้น ข้างในตึกจะมีสินค้าพื้นเมือง
มากมาย  กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่งเป็นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยี่ห้อชื่อดังๆ ท้ังนั้น ไม่ว่าจะเป็น กุชชี่ อามานี่ 
หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ท่ีนี่มีวางขายให้เลือกซื้อหามากมาย 

 
ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารค่ า น าทุกท่านชมการแสดงใหม่ล่าสุดชุด 3D Water Show “Mangrove Groove” OCT BAY ซึ่งเป็นการ
แสดงแนวใหม่ท่ีมีมนุษย์ นกปลา เป็นตัวละคร อิงนวนิยายแนววิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยมีการใช้ม่านน้ า น้ าพุแสงเลเซอร์ 
และโปรเจคเตอร์ แสงสี พลุสี เสียงดนตรี ซึ่งเป็นเทคโนโลยี่ด้านการแสดงใหม่ล่าสุดของโลกมาประกอบการแสดง 

 
 

https://blooloop.com/showcase/mangrove-groove-oct-bay-shenzhen-china-2011/


 

 

น าคณะสู่ท่ีพัก โรงแรมที่พกั FX HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม  เซิ่นเจ้ิน – ฮ่องกง - ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – หวงัต้าเซียน – วัดสามเซียน &วัดปกัไต่ – ช้อปปิ้ง
นาธาน -  สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ                                                       
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
จากนั้นน าท่านเดินทางสูฮ่่องกงโดยรถไฟ  ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 
 

 
 
น าท่านเย่ียมชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเย่ียม และใช้ในการเสริมดวง
เร่ืองฮวงจุ้ยน าท่านขอพร วัดแชกงหมิว หรืวัดกังหนัน้าโชค วัดนี้ตั้งอยู่ท่ีต าบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัด
เก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเม่ือ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชค
ลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของ
ราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบท่ีชื่อว่า
ขุนพล แช้ ก๊ง ท่ีได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบท่ีได้ชื่อว่าไม่
เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่าย
เช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคาร
แบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกส านักงานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึก
ท่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นท่ีมาของจี้กังหันน าโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการ
ท่องเที่ยวฮ่องกง ท่ีไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพ่ือเสริมสร้างบารมี และศิริมงคล
ให้กับชีวิต 
 



 

 

 
หลังจากนั้น น าคณะไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลท่ี วัดหวังต้าเซียน 1 ใน 3 วัดท่ีท่านต้องไหว้ในปีไก่นี้ เป็นการแก้ปีชงท่ี
สมบูรณ์แบบ โดยไม่ต้องไหว้ถึง 9 วัด วัดหวังต้าเซียนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่านเทพเจ้าหว่องซ้อเผ่ง เป็นนักพรตมี
ความรู้ทางด้านการแพทย์ และได้ช่วยคนอย่างมากมายท าให้คนเหล่ายกย่องในตัวท่าน และได้ตั้งศ่าลเพื่ อสักการะ ให้ท่าน
เป็นเทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเขื่อเรื่องสุขภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ต้องมีท่ีทุกคนต้องเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอ
ด้านสุขภาพอย่างมากมายท่ีนี่ อีกสิ่งหนึ่งท่ีผู้คนศรัทธาและนิยมท าเมื่อมาถึงวัดหวังต้าเซียนได้แก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหาร
เทพเจ้าหวังต้าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความ
แม่นย าเป็นอย่างยิ่ง 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง สไตล์ฮ่องกง 

 



 

 

 
จากนั้นน าท่านสู่ “ก้้าฟ้าเหลิงเหลิง” หรือเรียกว่า เจ้าแม่ดอกไม้สีทอง เป็นองค์เจ้าแม่ที่คอยช่วยเหลือในเร่ืองของครอบครัว 
ขอลูก ขอความรัก สามีมีกิ๊ก ภรรยามีกิ๊ก และส าหรับคนโสดในการขอคู่ครอง ณ วัด 3 เซียน Sam Tai Tze & Pak Tai 
Temples, Sham Shui Po 
 

 
 
หลังจากนั้น อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน จนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย 

 
 
สมควรแก่เวลาน าคณะสู่สนามบินฮ่องกง 
21.30 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK385  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
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23.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และ
คนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทาง
นั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
*** อัตราค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ที่เข้าร้านช้อปปิ้งซึ่งร่วมกับบริษัทฯ ท่องเที่ยวซึ่งได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน
ให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัดจึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านค้าทุกร้านจ้าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะ
ชม.....ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้นหากไม่เข้าร้านช้อปปิ้งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์* 
*ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง* 

 
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ท้ังนี้เพื่อป้องกันปัญหา
เท่ียวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจาก
สายการบิน (ความล่าช้าของเท่ียวบินการยกเลิกเท่ียวบินมีการยุบเท่ียวบินรวมกันตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือเหตุผลทางด้านความ
ปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้ในทุกกรณี กรุ๊ปท่ี



 

 

เดินทางต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter 
Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด 
 

 
อัตราค่าบริการรวม 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ค่าวีซ่าเข้าจีนแบบกรุ๊ป144 ราคา 1,500 บาท/ท่าน (ทิปไกด์ และวีซ่าจีน 144 ช าระพร้อมค่าทัวร์ เรียกเก็บใน
อินวอย) 
(กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ลูกค้าต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวจากสถานฑูตไทย หรือวีซ่าประเภทอื่น  โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน (โดยลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้) 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ท่ีต้องเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั้น) 
 



 

 

เดินทางขึ้นต่้า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
งดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

โปรแกรมทัวร์นี ้เป็นโปรโมชั่นวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว 
วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมตัิ โดยเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเข้าเมืองจีน 

และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทันท ี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบวีซ่าตดิเล่มของท่านหากท่านต้องไปท้าใหม่ทุกรณี 

กรณีกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปเดินทางเกิน 10 ท่านขึ้นไปจอยหน้าร้าน และได้ประกอบกิจการหรือ กลุ่มอาชีพ ดังต่อไปนี้ ไม่
สามารถใช้ราคา พิเศษนี้ได้ : ครู นักเรียน หมอ พยาบาล กลุ่มอาชีพขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ขายประกัน 

(จะมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากแลนด์จีนท่านละ 500 หยวน นอกเหนือจากแพคเกจทัวร์) 
หากท่านอยู่ในกลุ่มอาชีพดังกล่าว ก่อนท้าการจองทัวร์กรุณาแจ้งกับเอเจนซี่ทัวร์ของท่าน 

 
เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน: 

★ ราคา Promotion ช้าระเต็มจ้านวน พร้อมวีซ่า และทิปไกด ์2เมือง 
**ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1วัน  จองพร้อมกับหน้าพาสปอร์ต 

★ ราคาพิเศษนี้ ส้าหรับลูกค้าที่ท้าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น 
(หากท่านมีวซี่าติดเล่มอยูแ่ล้วไม่สามารถรวมโปรโมชั่นนี้ได้) 

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่าง
ต่ า 2หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินได้ทุก
กรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้า
ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน
มัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 



 

 

*เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทั้งหมด 

ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้นท่ีเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป 
**ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติช้าระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท** 

ส าหรับท่านท่ีรับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรือสัตว์ปีก ไม่ทานเนื้อสัตว์ และมีความจ าเป็นให้
ทางบริษัทฯ จัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจาก 

กรุ๊ปเดินทางรับประทานท่ีระบุไว้ในรายการแล้ว       
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมตามจริงหน้างาน 

โปรแกรมทัวร์นี้ไม่เหมาะส้าหรับลูกค้าที่ใช้วิลแชร์!!! 
**หากต้องการที่จะเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ เรีบกเก็บเพ่ิมท่านละ 2,000 บาททุกกรณี** 

 

 


