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เดนิทาง ตุลาคม 62  

ราคาเพยีง 19,900.- 

วันหยุด ชวนเทีย่วฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปป้ิง 4 วัน 3 คืน 
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เจา้แมก่วนอิม ณ ชายหาดรพีลสัเบย ์| จดุชมวิววิคตอเรยีพีค   
วดัแชกงหมวิ | วดัหวงัตา้เซียน | เมนพูิเศษติ่มซ า ห่านย่าง   

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง(ทา่อากาศยานนานาชาตฮิ่องกง)(CX700: 08.15-
12.10)-เจ้าแม่กวนอิม ณ ชายหาดรีพลัสเบย-์จุดชมวิววิคตอเรียพคี (กึง่กลางเขา) 

05.30 น. พรอ้มกนัท่ี ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สายการบินคารเ์ธ่ยแ์ปซิฟิค (Cathay Pacific) อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 
ประตทูางเขา้ที่ 5 เคานเ์ตอร ์M โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

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

 
08.15 น. ออกเดินทางสู ่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX700  

(มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
12.10 น. เดินทางถงึทา่อากาศยานนานาชาติฮ่องกง (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง

เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 

เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ)-ฮ่องกง(ทา่อากาศยานนานาชาติฮ่องกง)(CX700:08.15-12.10)-เจา้แมก่วนอิม ณ ชายหาด 
            รพีลสัเบย-์จดุชมวิววิคตอเรยีพีค (กึ่งกลางเขา) 
วนัท่ี 2. ฮ่องกง-โรงงานจิวเวลรี-่ศนูยห์ยกและสมนุไพร-วดัหวงัตา้เซียน -วดัแชกง-ชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย 

วนัท่ี 3. ฮ่องกง-หาดรพีลสัเบย-์ถนนไท ยนู (ของเลน่)-ถนนเลย่ ทงั (ช็อปป้ิงมอลลก์ลางแจง้)  
วนัท่ี 4. ฮ่องกงอิสระเตม็วนั-(ทา่อากาศยานนานาชาติฮ่องกง)-กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ) (CX617: 21.35-23.30) 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าทา่นชมวิวทิวทศันข์องเกาะฮ่องกงบรเิวณจดุกึ่งกลางเขาวิคตอเรยีพีค  ถ่ายรูปคูก่บัวิวทิวทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่
สงูที่สดุ และสวยที่สดุของฮ่องกงสมัผสับรรยากาศสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลนู ไดท้ัง้เกา
จากนัน้น าทา่นนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอิมและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรีพลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปี
จะมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาสกัการบูชาขอพรศักดิ์สิทธ์ิจากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ 
โดยเฉพาะการขอลกูที่เช่ือกนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทกุครัง้ไป  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั ฮ่องกง Panda Hotel หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่2 ฮ่องกง-โรงงานจวิเวลร่ี-ศูนยห์ยกและสมุนไพร-วัดหวังต้าเซยีน -วัดแชกง-ช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติ่มซ า 

ท่านชมโรงงานที่มีช่ือเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดบัรา้น Jewelry Factory จากนัน้น าท่านสู ่ศูนยห์ยกและสมุนไพร ชม
วิธีการเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยกเทียม และเลอืกซือ้สมนุไพรที่ไดร้บัการการนัตีคณุภาพจากรฐับาลฮ่องกง   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร เมนพูิเศษ เป็ดยา่ง 
จากนัน้น าทา่นนมสัการ วดัหวงัตา้เซียน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออทุิศใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุม่ผูร้เิริม่ในการศึกษาลทัธิเต๋า
จนกลายเป็นผูม้ีพลงัวิเศษและกลายเป็นเทพเจา้หวงัตา้เซียนในเวลาตอ่มา เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือวา่มีความศกัดิส์ทิธ์ิเป็นหนึง่ในวดั
ที่โดง่ดงัที่สดุของฮ่องกงมีเทพซึง่ขึน้ช่ือในการดแูลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมีผูค้นมากมายที่น  าธูป และของมาสกัการะเพื่อขอพรต่างๆ 
ตัง้แต่เรื่องความรกัไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลกัษณะคลา้ยวดัจีนสมยัโบราณที่มีเสาสีแดงขนาด
ใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอรา่ม..จากนัน้เดินทางไป วดัแชกงหมิว เป็นวดัเก่าแก่ที่มีความศกัดิส์ทิธ์ิมาก มีอายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่น
เขต Shatinวดัแชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนสุรณถ์ึงบคุคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมีช่ือวา่ทา่นแชกง เนื่องจากมีเหตกุารณจ์ลาจลเกิดขึน้
ในทางภาคใตข้องจีนและทา่นแชกงไดท้ าวีระประวตัิไว ้ท าใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคนจีนมีความเช่ือถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอ
พรจากทา่นแชกงจะประสบผลส าเรจ็ในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหนัน าโชคที่ตัง้อยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มนุเวียนชีวิตของเราและ
ครอบครวัใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนท่ีดวงไมด่ีมีเคราะหร์า้ยก็ถือวา่เป็นการช่วย 
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หมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่ีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สขุภาพรา่งกายแข็งแรง , เดินทาง
ปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดั
นีเ้พื่อถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาสิง่ชั่วรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดีเขา้มาแทน 
จากนัน้ใหท้่านมีความสขุกบัการเดินเที่ยวสมัผสักบัแหลง่ชอ้ปป้ิงไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสินคา้ ย่านจิมซาจุ่ย หรือ ศนูยก์ารคา้ต่างๆ 
เช่น HARBOUR CITY หา้งสรรพสินคา้ที่ใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งย่าน Tsim Sha Tsuiที่มีรา้นคา้แบรนดด์งักว่า 700 รา้น รา้นอาหารอีก
เกือบ 50 รา้น หรือ ขาช้อปพลาดไม่ได.้..ช้อปป้ิงที่ฮ่องกง กับสินคา้หลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, 
GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นตน้ หรือชอ้ปป้ิงที่ DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ที่มี
ช่ือเสยีงจากทั่วทกุมมุโลก  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ฮ่องกง Panda Hotel หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่3 ฮ่องกง-ถนนไท ยูน (ของเล่น)-ถนนเล่ย ทงั (ช็อปป้ิงมอลลก์ลางแจ้ง) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ ณ ภตัตาคาร แบบติ่มซ า 
 ถนนไท ยนู  อาจท าใหผู้ค้นที่ไปเดินนึกถึงช่วงวยัเด็ก ยอ้นวยัเยาวส์  าหรบัผูท้ี่เกิดในช่วงปี 1980 คณุจะพบกบัของเลน่ที่เคยผลิตใน

ฮ่องกงและถกูน าไปวางใตต้น้ครสิตม์าสทั่วโลก ถนนเสน้นีค้ณุจะไดเ้จอตัง้แตหุ่น่โมเดลรุน่จ ากดัอนัเป็นท่ีตอ้งการไปจรถึงขวดใสฟ่อง
สบูเ่ป่าแบบง่ายๆ และที่น่ียงัมีของตกแตง่รบัเทศกาลใหค้ณุไดเ้ลอืกซือ้อีกดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



  5 ชวนหยดุ เที่ยวฮ่องกง 4 วนั 3 คนื BY CX                                                                                         [GQ1HKG-CX002] 

 

 Lee Tung Avenue หรอืที่คนฮ่องกง เรยีกวา่ เหลย่-์ต๊ง-ก๊าย   เป็นช็อปป้ิงมอลลก์ลางแจง้สไตลถ์นนคนเดิน ที่นา่มาเดินมาก อยูท่ี่ 
Wan Chai สรา้งทบัลงบนถนนประวตัิศาสตรส์ายหนึง่ที่คนฮ่องกงใหส้มญานามวา่ เหย-์ถิบ-ก๊าย หรอืถนนแหง่การด์แตง่งาน ที่น่ีเป็น
สถาปัตยกรรมแบบยโุรป แตย่งัคงวฒันธรรมดัง้เดมิเอาไว ้ประดบัดว้ยโคมไฟสแีดง เกง๋จีน และหุน่บา่วสาวในชดุแตง่งานจีนโบราณ 

ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ฮ่องกง Panda Hotel หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 
ฮ่องกงอิสระเตม็วัน-(ทา่อากาศยานนานาชาตฮิ่องกง)-กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ) 
(CX617: 21.35-23.30) 

 
อิสระชอ้ปป้ิงเตม็วนัตามอธัยาศยั หรอื ซือ้บตัรเสรมิฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์เพิ่มผูใ้หญ่ทา่นละ 2,350 บาท / เด็ก 1,750 บาท     
ราคานีเ้ป็นราคาบตัรเขา้ฮ่องกงดสินียแ์ลนดเ์ทา่นัน้ ไมร่วมคา่รถไฟ คา่รถโคช้ ไกด ์หวัหนา้ทวัรใ์นการเดินทาง [ราคาอาจ 
 มีการเปลีย่นแปลง]  

 อิสระรบัประทานอาหารเชา้ กลางวนัและค ่าตามอธัยาศยั 

      ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ เดินทางสูส่นามบินฮ่องกง 
19.50 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคารเ์ธ่ยแ์ปซิฟิค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX703 
21.50 น. เดินทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

อัตราค่าบริการ : วันหยุด ชวนเทีย่วฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปป้ิง  4 วัน 3 คนื BY CX 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ทา่นละ 

วนัท่ี 20-23 ตลุาคม 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 6,500.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 6,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร ์ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินคา่ทวัรแ์ลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ภายใน 1 วนันบัจากวนัจอง หากไม่

สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

5. การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทาง

บรษัิทได ้ 
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 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเ์อเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส ์Economy class 30 

กิโล / เอมิเรตส ์Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอรไ์ลน ์20 กิโล / คาเธ่ยแ์ปซิฟิค 30 กิโล/ แอรม์าเก๊า 20 กิโล  
คา่ประกนัวินาศภยัเครือ่งบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, คา่น า้หนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ  เนื่องจากสายการบินแอรม์าเก๊า ไมส่ามารถท าการ REFUND ได ้

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้อื คา่ธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ
สกุลฮอ่งกงดอลลาร ์

 

หากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จาก 
        ท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน      
 



  11 ชวนหยดุ เที่ยวฮ่องกง 4 วนั 3 คนื BY CX                                                                                         [GQ1HKG-CX002] 

 

 
 
 


