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ชิม ช้อป เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระดัง 3 วัน 2 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 63
วัดแชกงหมิว | วัดหวังต้าเซียน | ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย | ช้อปปิ้งวิตี้เกทเอ้าเลท
วัดกวนอู | พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น | ชมโชว์น้ําพุ | ชมโชว์น้ําพุ
ราคาแนะนาเพียง

9,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)(CX616: 06.35-10.15)-วัดหวังต้าเซียน-ร้านหยก-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
วันที่ 2. เซินเจิ้น-ศูนย์หยก-ร้านยาสมุนไพร-ร้านยางพารา-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชมโชว์น้ําพุ
วันที่ 3. เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวลรี-่ ช้อปปิ้ง-ซิตี้เกทเอ้าเลท-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
(CX757:20.25-22.35)
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วันที่ 1
04.00 น.
06.35 น.
10.15 น.

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)(CX616: 06.35-10.15)-วัดหวังต้า
เซียน-ร้านหยก-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินคาเธ่บ์แปซิฟิก โดยมี
เจ้าหน้าที่ ... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบินคาเธ่บ์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX616
เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT Bสนามบินตั้งอยู่บนเกาะ
ลันเตาฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง จากนั้นนําท่านเดินทางผ่าน
เส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า
2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะ
ฮ่องกง หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น (โดยรถไฟ) ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑล
กวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สําคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย..ท่าน
จะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่าน ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 50-60
จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิ
เต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่ง
ในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่นําธูป และของมาสักการะเพื่อขอ
พรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ สถาป๎ตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสี
แดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม

หลังจากนั้นนําท่านชมร้านหยกของมีค่าที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียง ไม่น้อยไปกว่าจิวเวลรี่กังหัน ของฮ่องกง และให้ ท่านอิสระช้อปปิ้ง
ถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ 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 ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) ท่านจะต้องลาก
กระเป๋าสัมภาระของท่าน ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 50-60 นาที
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษเป๋าฮือ+ไวน์แดง
เดินทางเข้าสู่ที่พัก เซินเจิ้น Higgert Hotel หรือเทียบเท่า

ค่า
ที่พัก
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วันที่ 2

เซินเจิ้น-ศูนย์หยก-ร้านยาสมุนไพร-ร้านยางพารา-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชมโชว์น้ําพุ

ค่า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองเซินเจิ้น อาทิเช่น ศูนย์หยก และร้านยางพารา ฯลฯ
เพื่อฝากคนที่ท่านรัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่วัดกวนอู Kuan Au Templeเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธ์เป็นที่นิยมในเมืองเซินเจิ้นเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพสัญลักษณ์แห่ง
ความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีและความกล้าหาญความกตัญํูโชคลาภบารมีนิยมขอพรในเรื่องหน้าที่การงานสักการะขอพระและ
กราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น SHENZHEN MUSEUM ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซิน
เจิ้น ภายในมีจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศ าสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปะและ
วัฒนธรรม เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร

ที่พัก

ชมโชว์น้ําพุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชว์น้ําพุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในเซินเจิ้น (ปิดทุกวันจันทร์) โชว์น้ําพุเต้น
ระบําแห่งใหม่ของเซินเจิ้น ฉากหลังเป็นเรือ Minghua (เดิมเรียกว่า Anceveller) ซึ่งในปี 1960 เรือยอชท์สุดหรูที่เป็นของ
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสส ซาร์ลเดอโกล ต่อมาปี 1973 ประเทศจีน ได้ซื้อต่อและได้เปลี่ยนชื่อเป็น Minghua ทอดสมอที่ She Kou
เมืองเซินเจิ้นอย่างถาวร จนถึงป๎จจุบันได้มีการนําโชว์น้ําพุ แสง สีเสียง ให้ท่านชมอย่างใกล้ชิด
เดินทางเข้าสู่ที่พัก เซินเจิ้น Higgert Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า
กลางวัน

วันที่ 3

เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวลรี่-ช้อปปิ้ง-ซิตี้เกทเอ้าเลท-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ
(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (CX757:20.25-22.35)
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ฮ่องกง (โดยรถไฟ) ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่าน ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 50-60นาที จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มี
อายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจาก
มีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่า
หากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อ

เช้า
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จะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมี
เคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนป๎ดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทิน
จีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เ จ็บออกไปจากตัว
และนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน นําชมโรงงานจิว เวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบ
เครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET มีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER,
BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ
ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่บ์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX757
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กลางวัน

20.25 น.
22.35 น.

ราคาแนะนาเพียง : ชิม ช้อป เทีย่ วฮ่องกง เซินเจิ้น 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
**เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก **
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 6,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
4

ชําระเงินมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินค่าทัวร์แล้วเท่านั้น
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2.
3.
4.

5.

ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หาก
ไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น
หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถไฟและรถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม
กับทางบริษัทได้
เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class
30 กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20
กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่ว โมง (ไม่สามารถทําคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้ว และสําหรับพาสปอร์ตไทย
เท่านั้น)
กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯ
ขอ สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
5

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
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2.
3.
4.
6.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริป

เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไม่สามารถทําการ REFUND ได้
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีป๎ญหา เช่น
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีป๎ญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย
และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (10ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่น
ที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ ท่านจะต้ องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

6

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้อง
คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
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2.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ท่านเป็นจานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน
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