
 

HONGKONG SHENZHEN 3D 2N 
โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิก  (CX) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ ์- มนีาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ไฮไลทท์วัร ์
วดัแชกงหมวิ , วดัหวงัตา้เซยีน , ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ 

ชอ้ปป้ิงซติีเ้กทเอา้เลท , วดักวนอู , พพิธิภณัฑเ์ซนิเจิน้ , ชมโชวน์ า้พ ุ

พเิศษ !! เมนูเป๋าฮอื+ไวนแ์ดง 

 

 



 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ-ฮอ่งกง - วดัหวงัตา้เซยีน-รา้นหยก-ชอ้ปป้ิง

ยา่นจมิซาจุย่ 

04.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K 

สายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิก  โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสาร
การเดนิทางและสัมภาระใหก้ับท่าน 

06.35 น. ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิก  เทีย่วบนิที ่CX616 
10.15 น. เดินทางถึง  สนามบิน Hongkong International Airport  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ น าท่านผ่านขัน้ตอน
การตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบนิตัง้อยู่บนเกาะ
ลันเตาฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับมณฑล

กวางตุง้ จากนั้นน าท่านเดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหม่า 
(TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาวมากกวา่ 2.2 กโิลเมตร 

ซึง่ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางท่านจะได ้
ชมทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกง   หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซนิเจิน้ (โดยรถไฟ) ซึง่

เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ที่
ส าคัญของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมัยอกีดว้ย..ท่าน
จะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของท่าน ในการเดนิทางขา้มด่านและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

ใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 50-60 
จากนัน้น าท่านนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทศิใหก้ับWong Tai 

Sin เด็กหนุ่มผูร้ ิเริ่มในการศกึษาลัทธเิต๋าจนกลายเป็นผูม้ีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจา้
หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทีช่าวฮอ่งกงเชือ่ว่ามคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดัง
ทีสุ่ดของฮ่องกงมเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีน่ าธูป และ

ของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั ้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ 
สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจีนสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลังคาสี

ทองเหลอืงอร่าม 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

หลังจากนัน้น าท่านชม รา้นหยก ของมคีา่ทีข่ ึน้ชือ่และมชีือ่เสยีง ไม่นอ้ยไปกว่าจวิเวลรีก่ังหัน 
ของฮ่องกง และใหท้่านอสิระ ช้อปป้ิงถนนนาธาน ตามอัธยาศัย เช่น ชอ้ปป้ิงที่ Ocean 
Terminal และ Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิ

เชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, 



 

Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเล่น Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ DFS  Galleria  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เซนิเจิน้ (โดยรถไฟ) ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของท่าน ใน
การเดนิทางขา้มดา่นและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 50-60 นาท ี  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร เมนูพเิศษเป๋าฮอื+ไวนแ์ดง 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั เซนิเจิน้ Higgert Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เซนิเจิน้ – ศูนยห์ยก – รา้นยาสมุนไพร – รา้นยางพารา – วดักวนอู – พพิธิภณัฑเ์ซนิ       

เจิน้ - ชมโชวน์ า้พ ุ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์มุนไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงเซนิเจิน้ อาทิ
เชน่ ศนูยห์ยก และรา้นยางพารา ฯลฯ เพือ่ฝากคนทีท่่านรัก                      

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ วดักวนอู  Kuan Au Temple เป็นวัดที่ศักดิส์ทิธ์เป็นที่นิยมในเมอืงเซนิ
เจิ้นเทพเจา้กวนอูเป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีและความกลา้หาญ

ความกตัญญโูชคลาภบารมนียิมขอพรในเรือ่งหนา้ทีก่ารงานสักการะขอพระและกราบไหวท้่าน
เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว  พิพิธภณัฑ์เซินเจิ้น SHENZHEN 

MUSEUM ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเซนิเจิน้ ภายในมจัีดแสดงนิทรรศการเกีย่วกับเมอืงเซนิเจิน้ มี
ทัง้โบราณวัตถุ ประวัตศิาสตร ์เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร ์ศลิปะและวัฒนธรรม เปิดใหเ้ขา้ชมมา
ตัง้แตปี่ 1988 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร 

ชมโชวน์ า้พุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชวน์ ้าพุกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในเซนิเจิ้น (ปิดทุกวันจันทร์) โชว์น ้าพุเตน้ระบ าแห่งใหม่ของเซนิเจิ้น ฉากหลังเป็นเรือ 

Minghua  (เดมิเรียกว่า Anceveller) ซึง่ในปี 1960 เรือยอชทส์ุดหรูทีเ่ป็นของประธานาธบิดี

ฝรั่งเศสส ซารล์เดอโกล ต่อมาปี 1973 ประเทศจีน ไดซ้ือ้ต่อและไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Minghua 

ทอดสมอที ่She Kou เมอืงเซนิเจิน้อย่างถาวร จนถงึปัจจุบันไดม้กีารน าโชวน์ ้าพุ แสง สเีสยีง 

ใหท้่านชมอย่างใกลช้ดิ 

ทีพ่กั เซนิเจิน้ Higgert Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วดัแชกงหมิว-ร้านจิวเวลรี่-ช้อปป้ิง-ซิตี้เกทเอ้าเลท-ฮ่องกง 

(สนามบนิฮอ่งกง)-กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ  ภตัตาคารโรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ฮ่องกง (โดยรถไฟ) ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของท่าน ใน

การเดนิทางขา้มด่านและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 50-60นาท ี 

จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายุกวา่ 300 ปีตัง้อยู่

ในเขต Shatin วัดแชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลส าคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ท่าน

แชกง เนื่องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดท้ าวรีะประวตัิ

ไว ้ท าใหค้นทั่วไปยกย่องและคนจีนมคีวามเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่าน

แชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันน าโชคทีต่ัง้อยู่ในวัดเพือ่จะได ้

หมุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศ

ศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดี

ออกไปใหห้มด ในองคก์ังหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, 

เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที ่2 ของเดอืนแรก

ตามปฏทินิจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะชว่ย

พัดพาสิง่ชั่วรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแต่ความโชคดเีขา้มาแทน  น าชม

โรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบ

เครือ่งประดับท่านสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง  CITYGATE OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้อย่างครบครันตัง้แต่ 

NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ    



 

  ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกันทีจุ่ดนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

20.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิก  เทีย่วบนิที ่CX757 

22.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุ
ไมเ่กนิ 18 

ปี 
พกักบัผู่

ใหญ ่1 
ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุ

ไมเ่กนิ 18 
ปี 

(เสรมิ

เตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุ

ไมเ่กนิ 
18 ปี 

(ไมเ่สรมิ

เตยีง) 
ทา่นละ 

พกั
เดีย่ว
เพิม่ 

 

วนัที ่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 

วนัที ่28 ก.พ. – 01 ม.ี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 

วนัที ่07-03 มนีาคม 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 

วนัที ่20-22 มนีาคม 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 

วนัที ่28-30 มนีาคม 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 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 6,000 บาท ราคานีร้วม

รายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 



 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

➢ ช าระเงนิมัดจ าค่าทัวร ์ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิค่าทัวรแ์ลว้

เท่านัน้ 

➢ ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ภายใน 3 วันนับจาก

วันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ 

รับผดิชอบ คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว

ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ี

ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

➢ การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

✓ คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ 

✓ คา่รถไฟและรถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

✓ คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว) 

✓ คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

✓ คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

✓ คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

✓ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้ 

✓ คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

✓ คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

✓ ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ 

Economy class 30 กโิล / เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน์ 20 กโิล / คาเธ่ยแ์ป

ซฟิิค 30 กโิล/ แอรม์าเก๊า 20 กโิล คา่ประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่ี

การเรยีกเก็บ 

✓ ค่าวซี่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซี่าอยู่แลว้และส าหรับพาสปอรต์

ไทยเท่านัน้) 

✓ กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซี่าทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และ

ทางบรษัิทฯขอ  สงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

× คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

× คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 

× คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

➢ ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

❖ ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 

5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

❖ หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ

คา่ใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  เนื่องจากสายการบนิแอรม์าเก๊า ไม่สามารถท าการ REFUND ได ้

❖ น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่สาย

การบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่

เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหา

ทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย

การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 

➢ แจง้ยกเลกิภายใน 30 - 44 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 

➢ แจง้ยกเลกิภายใน 16 - 29 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 

➢ แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 

➢ บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง

บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการ

ยกเลกิของท่าน  

➢ กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะ

ท าการเลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถ

เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

➢ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่า

เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 



 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

❖ เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง

ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

❖ กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน, เหรยีญฮอ่งกง / คน / รา้น 

 

 

  


