รหัสโปรแกรม : 16721 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

ชิม ช้อป เทีย่ วฮ่องกง เซินเจิน้ ไหว้พระดัง 3 วัน 2 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 63
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วัดแชกงหมิว | วัดหวังต้าเซียน | ช้อปปิ ้งย่านจิมซาจุ่ย | ช้อปปิ ้งวิตีเ้ กทเอ้าเลท
วัดกวนอู | พิพิธภัณฑ์เซินเจิน้ | ชมโชว์นา้ พุ | ชมโชว์นา้ พุ
ราคาแนะนาเพียง

9,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)(CX616: 06.35-10.15)-วัดหวังต้าเซียน-ร้านหยก-ช้อปปิ ้งย่านจิมซาจุ่ย
วันที่ 2. เซินเจิน้ -ศูนย์หยก-ร้านยาสมุนไพร-ร้านยางพารา-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิน้ -ชมโชว์นา้ พุ
วันที่ 3. เซินเจิน้ -ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวลรี-่ ช้อปปิ ้ง-ซิตีเ้ กทเอ้าเลท-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
(CX757:20.25-22.35)

วันที่ 1
04.00 น.

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)(CX616: 06.35-10.15)-วัดหวังต้า
เซียน-ร้านหยก-ช้อปปิ ้งย่านจิมซาจุ่ย
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินคาเธ่บแ์ ปซิฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่
... คอยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน

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

06.35 น.
10.15 น.

ออกเดินทางสูฮ่ ่องกงโดยสายการบินคาเธ่บแ์ ปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX616
เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
2

ชิม ช้อป เที่ยวฮ่องกง เซินเจิน้ ไหว้พระดัง 3 วัน 2 คืน BY CX

[GQ1HKG-CX004]

เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT Bสนามบินตัง้ อยู่บนเกาะ
ลันเตาฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง้ จากนัน้ นาท่านเดินทางผ่าน
เส้นทางไฮเวย์อนั ทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็ นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า
2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รบั การออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของ เกาะ
ฮ่องกง หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิน้ (โดยรถไฟ) ซึง่ เป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้
เป็ นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สาคัญของจีนทางตอนใต้และเป็ น แหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย..ท่านจะต้องลาก
กระเป๋ าสัมภาระของท่าน ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 50-60
จากนัน้ นาท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กบั Wong Tai Sin เด็กหนุม่ ผูร้ เิ ริม่ ในการศึกษาลัทธิเต๋า
จนกลายเป็ นผูม้ ีพลังวิเศษและกลายเป็ นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็ นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิส์ ทิ ธิ์เป็ นหนึง่ ในวัด
ที่โด่งดังที่สดุ ของฮ่องกงมีเทพซึง่ ขึน้ ชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจะมีผคู้ นมากมายที่นาธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ
ตัง้ แต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทาธุรกิจ สถาปั ตยกรรมภายในมีลกั ษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนา ด
ใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม

หลังจากนัน้ นาท่านชมร้านหยกของมีคา่ ที่ขนึ ้ ชื่อและมีชื่อเสียง ไม่นอ้ ยไปกว่าจิวเวลรีก่ งั หัน ของฮ่องกง และให้ทา่ นอิสระช้อปปิ ้งถนน
นาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700
ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ ห้างขาย
ของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้อปปิ ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ DFS Galleria จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เซินเจิน้ (โดยรถไฟ) ท่านจะต้องลาก
กระเป๋ าสัมภาระของท่าน ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 50-60 นาที
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษเป๋ าฮือ+ไวน์แดง
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั เซินเจิน้ Higgert Hotel หรือเทียบเท่า

ค่า
ที่พกั

วันที่ 2
เช้า

เซินเจิน้ -ศูนย์หยก-ร้านยาสมุนไพร-ร้านยางพารา-วัดกวนอู-พิพธิ ภัณฑ์เซินเจิน้ -ชมโชว์นา้ พุ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสูศ่ ูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินค้าพืน้ เมืองของเมืองเซินเจิน้ อาทิเช่น ศูนย์หยก และร้านยางพารา ฯลฯ
เพื่อฝากคนที่ทา่ นรัก
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กลางวัน

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูว่ ดั กวนอู Kuan Au Templeเป็ นวัดที่ศกั ดิ์สิทธ์เป็ นที่นิยมในเมืองเซินเจิน้ เทพเจ้ากวนอูเป็ นเทพสัญลักษณ์แห่ง
ความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีและความกล้าหาญความกตัญญูโชคลาภบารมีนิยมขอพรในเรื่องหน้าที่การงานสักการะขอพระและ
กราบไหว้ท่านเพื่อความเป็ นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว พิพิธภัณฑ์เซินเจิน้ SHENZHEN MUSEUM ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองเซิน
เจิ น้ ภายในมี จัดแสดงนิทรรศการเกี่ ยวกับเมืองเซิน เจิ น้ มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศ าสตร์ เทคโนโลยี วิ ทยาศาสตร์ ศิลปะและ
วัฒนธรรม เปิ ดให้เข้าชมมาตัง้ แต่ปี 1988
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร

ที่พกั

ชมโชว์นา้ พุ Shekou Sea World Music Fountain เป็ นโชว์นา้ พุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุ ในเซินเจิน้ (ปิ ดทุกวันจันทร์) โชว์นา้ พุเต้นระบา
แห่งใหม่ของเซินเจิน้ ฉากหลังเป็ นเรือ Minghua (เดิมเรียกว่า Anceveller) ซึ่งในปี 1960 เรือยอชท์สดุ หรู ที่เป็ นของประธานาธิบดี
ฝรั่งเศสส ซาร์ลเดอโกล ต่อมาปี 1973 ประเทศจีน ได้ซือ้ ต่อและได้เปลีย่ นชื่อเป็ น Minghua ทอดสมอที่ She Kou เมืองเซินเจิน้ อย่าง
ถาวร จนถึงปั จจุบนั ได้มีการนาโชว์นา้ พุ แสง สีเสียง ให้ทา่ นชมอย่างใกล้ชิด
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั เซินเจิน้ Higgert Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้า

เซินเจิน้ -ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวลรี่-ช้อปปิ ้ง-ซิตีเ้ กทเอ้าเลท-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ
(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (CX757:20.25-22.35)
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พกั
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูฮ่ ่องกง (โดยรถไฟ) ท่านจะต้องลากกระเป๋ าสัมภาระของท่าน ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 50-60นาที จากนัน้ เดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุ
กว่า 300 ปี ตงั้ อยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ถึงบุคคลสาคัญคนหนึ่งเป็ นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมี
เหตุการณ์จลาจลเกิดขึน้ ในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทาวีระประวัติไว้ ทาให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่า
หากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสาเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนาโชคที่ตงั้ อยูใ่ นวัดเพื่อจะได้
หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์
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กลางวัน

20.25 น.
22.35 น.

ร้ายก็ถือว่าเป็ นการช่วยหมุนปั ดเป่ าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กงั หันนาโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาว
ฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนีเ้ พื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เ จ็บออกไปจากตัวและ
นาพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน นาชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ซึง่ เป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ
ท่านสามารถหาซือ้ ได้ในราคาพิเศษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ ้ง CITYGATE OUTLET มีสินค้าให้เลือกซือ้ อย่างครบครันตัง้ แต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER,
BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ
ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันทีจ่ ดุ นัดพบ เดินทางสูส่ นามบินฮ่องกง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่บแ์ ปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX757
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาแนะนาเพียง : ชิม ช้อป เทีย่ วฮ่องกง เซินเจิน้ ไหว้พระดัง 3 วัน 2 คืน BY CX
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

9,900

12,900

12,900

11,900

3,500

9,900

12,900

12,900

11,900

3,500

9,900

12,900

12,900

11,900

3,500

9,900

12,900

12,900

11,900

3,500

9,900

12,900

12,900

11,900

3,500

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563
C CX616: BKK-HKG 06.35-10.15
C CX757: HKGBKK 20.25-22.35

วันที่ 28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
CX700: BKK-HKG 08.20-12.10
C CX757: HKGBKK 20.25-22.35

วันที่ 07-03 มีนาคม 2563
CX700: BKK-HKG 08.20-12.10
C CX757: HKGBKK 20.25-22.35

วันที่ 20-22 มีนาคม 2563
CX616: BKK-HKG 06.35-10.15
C CX757: HKGBKK 20.25-22.35

วันที่ 28-30 มีนาคม 2563
CX700: BKK-HKG 08.20-12.10
C CX617: HKGBKK 21.35-23.30

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
**เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก **
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 6,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
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เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.

5.
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ชาระเงินมัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินค่าทัวร์แล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด
การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถไฟและรถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
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8.
9.

10.
11.

**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครือ่ งบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30
กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ยแ์ ปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 กิโล
ค่าประกันวินาศภัยเครือ่ งบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าวีซา่ กรุป๊ แบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทาคืนได้ในกรณีลกู ค้าที่มีวีซา่ อยูแ่ ล้วและสาหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้ )
กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิ ด ยกเลิกวีซ่ากรุ ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ ตามจริง และทางบริษัทฯ
ขอ สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริป
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

10

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์เรียกเก็ บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง เนื่องจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไม่สามารถทาการ REFUND ได้
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือ ผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (10ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อไปแต่ทั้ง นีท้ ่า นจะต้ องเสีย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จาก
ท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน
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