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วดัแชกงหมวิ | วดัหวงัตา้เซียน | ชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย | ชอ้ปป้ิงวิตีเ้กทเอา้เลท  

วดักวนอ ู| พิพิธภณัฑเ์ซินเจิน้ | ชมโชวน์ า้พ ุ| ชมโชวน์ า้พ ุ

 

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ)-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)(CX616: 06.35-10.15)-วดัหวงัตา้
เซียน-รา้นหยก-ชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K สายการบินคาเธ่บแ์ปซิฟิก  โดยมเีจา้หนา้ที่ 
... คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

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

06.35 น. ออกเดินทางสูฮ่่องกงโดยสายการบินคาเธ่บแ์ปซิฟิก  เที่ยวบินที่ CX616 
10.15 น. เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport  (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

ราคาแนะน าเพยีง 9,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ)-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)(CX616: 06.35-10.15)-วดัหวงัตา้เซียน-รา้นหยก-ชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย 
วนัท่ี 2. เซินเจิน้-ศนูยห์ยก-รา้นยาสมนุไพร-รา้นยางพารา-วดักวนอ-ูพิพิธภณัฑเ์ซินเจิน้-ชมโชวน์ า้พ ุ

วนัท่ี 3. เซินเจิน้-ฮ่องกง-วดัแชกงหมิว-รา้นจิวเวลรี-่ชอ้ปป้ิง-ซิตีเ้กทเอา้เลท-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ) 
(CX757:20.25-22.35) 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT Bสนามบินตัง้อยู่บนเกาะ
ลนัเตาฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าทา่นเดินทางผา่น 

 เสน้ทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ี่มีความยาวมากกว่า 
2.2 กิโลเมตร ซึ่งไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทศันข์อง เกาะ
ฮ่องกง   หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเซินเจิน้ (โดยรถไฟ) ซึง่เป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้
เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ที่ส  าคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยีและความทนัสมยัอีกดว้ย..ท่านจะตอ้งลาก
กระเป๋าสมัภาระของทา่น ในการเดินทางขา้มดา่นและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 50-60 
จากนัน้น าทา่นนมสัการ วดัหวงัตา้เซียน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออทุิศใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุม่ผูร้เิริม่ในการศึกษาลทัธิเต๋า
จนกลายเป็นผูม้ีพลงัวิเศษและกลายเป็นเทพเจา้หวงัตา้เซียนในเวลาตอ่มา เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือวา่มีความศกัดิส์ทิธ์ิเป็นหนึง่ในวดั
ที่โดง่ดงัที่สดุของฮ่องกงมีเทพซึง่ขึน้ช่ือในการดแูลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมีผูค้นมากมายที่น  าธูป และของมาสกัการะเพื่อขอพรต่างๆ 
ตัง้แต่เรื่องความรกัไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลกัษณะคลา้ยวดัจีนสมยัโบราณที่มีเสาสีแดงขนาด
ใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอรา่ม 

 
หลงัจากนัน้น าทา่นชมรา้นหยกของมีคา่ที่ขึน้ช่ือและมีช่ือเสยีง ไมน่อ้ยไปกวา่จิวเวลรีก่งัหนั ของฮ่องกง และใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิงถนน
นาธานตามอธัยาศยั เช่น ชอ้ปป้ิงที่ Ocean Terminal และ Harbour City กบัสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัต่างๆ ระดบัโลกกว่า 700 
รา้นคา้ อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขาย
ของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ DFS  Galleria  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เซินเจิน้ (โดยรถไฟ) ท่านจะตอ้งลาก
กระเป๋าสมัภาระของทา่น ในการเดินทางขา้มดา่นและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 50-60 นาที   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร เมนพูิเศษเป๋าฮือ+ไวนแ์ดง 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั เซินเจิน้ Higgert Hotel หรอืเทียบเทา่ 

วนัท่ี 2 เซนิเจิน้-ศนูยห์ยก-รา้นยาสมนุไพร-รา้นยางพารา-วดักวนอ-ูพพิธิภณัฑเ์ซนิเจิน้-ชมโชวน์  า้พ ุ
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดินทางสูศู่นยส์มนุไพรจีนหรือบวัหิมะ และชมสินคา้พืน้เมืองของเมืองเซินเจิน้ อาทิเช่น ศนูยห์ยก และรา้นยางพารา ฯลฯ 
เพื่อฝากคนท่ีทา่นรกั                      
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสูว่ดักวนอู  Kuan Au Templeเป็นวดัท่ีศกัดิ์สิทธเ์ป็นท่ีนิยมในเมืองเซินเจิน้เทพเจา้กวนอเูป็นเทพสญัลกัษณแ์ห่ง

ความซื่อสตัยค์วามจงรกัภกัดีและความกลา้หาญความกตญัญโูชคลาภบารมีนิยมขอพรในเรื่องหนา้ที่การงานสกัการะขอพระและ
กราบไหวท้่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครวั  พิพิธภณัฑเ์ซินเจิน้ SHENZHEN MUSEUM ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเซิน
เจิน้ ภายในมีจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับเมืองเซินเจิน้ มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร ์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร ์ศิลปะและ
วฒันธรรม เปิดใหเ้ขา้ชมมาตัง้แตปี่ 1988 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมโชวน์ า้พ ุShekou Sea World Music Fountain เป็นโชวน์ า้พกุลางแจง้ที่ใหญ่ที่สดุในเซินเจิน้ (ปิดทกุวนัจนัทร)์ โชวน์ า้พเุตน้ระบ า
แห่งใหม่ของเซินเจิน้ ฉากหลงัเป็นเรือ Minghua  (เดิมเรียกว่า Anceveller) ซึ่งในปี 1960 เรือยอชทส์ดุหรูที่เป็นของประธานาธิบดี
ฝรั่งเศสส ซารล์เดอโกล ตอ่มาปี 1973 ประเทศจีน ไดซ้ือ้ตอ่และไดเ้ปลีย่นช่ือเป็น Minghua ทอดสมอที่ She Kou เมืองเซินเจิน้อย่าง
ถาวร จนถึงปัจจบุนัไดม้ีการน าโชวน์ า้พ ุแสง สเีสยีง ใหท้า่นชมอยา่งใกลชิ้ด 

ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั เซินเจิน้ Higgert Hotel หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่3 
เซนิเจิน้-ฮ่องกง-วดัแชกงหมิว-รา้นจิวเวลรี่-ชอ้ปป้ิง-ซตีิเ้กทเอา้เลท-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ 
(ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ) (CX757:20.25-22.35) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ  ภตัตาคารโรงแรมที่พกั 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูฮ่่องกง (โดยรถไฟ) ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่น ในการเดินทางขา้มด่านและผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 50-60นาที  จากนัน้เดินทางไป วดัแชกงหมิว เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิมาก มีอายุ
กว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วดัแชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณถ์ึงบุคคลส าคญัคนหนึ่งเป็นทหารมีช่ือว่าท่านแชกง เนื่องจากมี
เหตกุารณจ์ลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้ าวีระประวตัิไว ้ท าใหค้นทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเช่ือถือว่า
หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลส าเรจ็ในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหนัน าโชคที่ตัง้อยูใ่นวดัเพื่อจะได้
หมนุเวียนชีวิตของเราและครอบครวัใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนท่ีดวงไมด่ีมีเคราะห์
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รา้ยก็ถือวา่เป็นการช่วยหมนุปัดเป่าเอาสิ่งรา้ยและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สขุภาพ
รา่งกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาว
ฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดันีเ้พื่อถวายกังหนัลมเพราะเช่ือว่ากงัหนัจะช่วยพดัพาสิ่งชั่วรา้ยและโรคภยัไขเ้ จ็บออกไปจากตวัและ
น าพาแตค่วามโชคดีเขา้มาแทน  น าชมโรงงานจิวเวอรร์ี ่ซึง่เป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสยีงที่สดุของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดบั
ทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพิเศษ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง  CITYGATE OUTLET  มีสินคา้ใหเ้ลือกซือ้อย่างครบครนัตัง้แต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, 

BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ    
 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ เดินทางสูส่นามบินฮ่องกง 
20.25 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่บแ์ปซิฟิก  เที่ยวบนิท่ี CX757 
 22.35 น. เดินทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

ราคาแนะน าเพยีง : ชมิ ช้อป เทีย่วฮ่องกง เซินเจิน้ ไหว้พระดัง 3 วัน 2 คนื BY CX 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ทา่นละ 

วันที่ 21-23 กุมภาพนัธ ์2563 
C   CX616: BKK-HKG 06.35-10.15 

C   CX757: HKGBKK 20.25-22.35 
9,900 12,900 12,900 11,900 3,500 

วันที่ 28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 
     CX700: BKK-HKG 08.20-12.10 

C   CX757: HKGBKK 20.25-22.35 
9,900 12,900 12,900 11,900 3,500 

วันที่ 07-03 มีนาคม 2563 
     CX700: BKK-HKG 08.20-12.10 

C   CX757: HKGBKK 20.25-22.35 
9,900 12,900 12,900 11,900 3,500 

วันที่ 20-22 มีนาคม 2563 
     CX616: BKK-HKG 06.35-10.15 

C   CX757: HKGBKK 20.25-22.35 
9,900 12,900 12,900 11,900 3,500 

วันที่ 28-30 มีนาคม 2563 
     CX700: BKK-HKG 08.20-12.10 

C   CX617: HKGBKK 21.35-23.30 
9,900 12,900 12,900 11,900 3,500 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 6,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร ์ทา่นละ 5,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินคา่ทวัรแ์ลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดนิทาง ที่มีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่

สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

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

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถไฟและรถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
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 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบิน 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 

10.  คา่วีซา่กรุป๊แบบ 144 ชั่วโมง (ไมส่ามารถท าคืนไดใ้นกรณีลกูคา้ที่มีวีซา่อยูแ่ลว้และส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 
11.  กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลกิวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯ

ขอ  สงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า
เดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง 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. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิท ธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ  เนื่องจากสายการบินแอรม์าเก๊า ไมส่ามารถท าการ REFUND ได ้

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย 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 5,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

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

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

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

2. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

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



  12 ชิม ชอ้ป เที่ยวฮ่องกง เซินเจิน้ ไหวพ้ระดงั 3 วนั 2 คืน BY CX                                                         [GQ1HKG-CX004] 

 

 


