
 

 

รหัสทัวร GOH1903642 
ทัวรฮองกง เซินเจิ้น ไหวพระดัง 3 วัน 2 คืน (CX) 
ฮองกง   วัดหวังตาเซียน   รานหยก   ชอปปم�งยานจิมซาจุย   เซินเจิ้น 
ศูนยหยก   รานยาสมุนไพร   วัดกวนอู   พิพิธภัณฑเซินเจิ้น   ชมโชวน้ําพ ุ
วัดแชกงหมิวรานจิว๋เวลรี่   ซิต้ีเกทเอาเลท 
 

 
 



 

 

วัดแชกงหมิว | วัดหวงัตาเซียน | ชอปปم�งยานจิมซาจุย | ชอปปم�งวติี้เกทเอาเลท  
                  วดักวนอู | พิพิธภัณฑเซินเจิ้น | ชมโชวน้ําพุ | ชมโชวน้ําพ ุ

 

 

 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮองกง (สนามบินฮองกง) 
(CX616: 06.35-10.15)-วัดหวังตาเซียน-รานหยก-ชอปปم�งยานจมิซาจุย 

04.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 
เคานเตอร K สายการบินคาเธบแปซิฟก  โดยมีเจาหนาที่ ... คอยอํานวยความ
สะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

06.35 น. ออกเดินทางสูฮองกงโดยสายการบินคาเธบแปซิฟก  เท่ียวบินที่ CX616 
10.15 น. เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport  (เวลาทองถิ่นเร็ว

กวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
 เปนที่เรียบรอยแลว นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว 

พรอมกัน ณ ทางออก EXIT Bสนามบินตั้งอยูบนเกาะลันเตาฮองกงเปน
ดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับมณฑล
กวางตุง จากน้ันนําทานเดินทางผาน 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มีนาคม 63 

ราคาแนะนาํเพยีง 9,900.- 
เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮองกง (สนามบินฮองกง)(CX616: 06.35-10.15)- 
 วัดหวังตาเซียน-รานหยก-ชอปปم�งยานจิมซาจุย 
วันที่ 2. เซินเจิ้น-ศูนยหยก-รานยาสมุนไพร-รานยางพารา-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑเซินเจิ้น- 
 ชมโชวน้ําพ ุ
วันที่ 3. เซินเจิ้น-ฮองกง-วัดแชกงหมิว-รานจวิเวลร่ี-ชอปปم�ง-ซติี้เกทเอาเลท-ฮองกง  
 (สนามบินฮองกง)-กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) (CX757:20.25-22.35) 
 



 

 

 เสนทางไฮเวยอันทันสมัย ผานสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE) 
ซึ่งเปนสะพานแขวนทางรถยนตที่มีความยาวมากกวา 2.2 กิโลเมตร ซึ่งไดรับ
การออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอรแมน ฟอสเตอร ระหวางทาง
ทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกง   หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซิน
เจิ้น  
 
(โดยรถไฟ) ซึ่งเปนเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑล
กวางตุงเปนเมืองเศรษฐกิจการคาที่สําคัญของจีนทางตอนใตและเปนแหลง
รวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย..ทานจะตองลากกระเป�าสัมภาระ
ของทาน ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาใน
การเดินประมาณ 50-60 
จากน้ันนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน  สรางขึ้นในป ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศ
ใหกับWong Tai Sin เด็กหนุมผูริเริ่มในการศึกษาลัทธิเตาจนกลายเปนผูมี
พลังวิเศษและกลายเปนเทพเจาหวังตาเซียนในเวลาตอมา เปนวัดที่ชาวฮองกง
เช่ือวามีความศักดิ์สิทธิ์เปนหน่ึงในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อใน
การดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บจะมีผูคนมากมายที่นําธูป และของมาสักการะเพื่อ
ขอพรต างๆ  ตั้ งแต เรื่องความรักไปจนถึ งฤกษมงคลในการทํ าธุ รกิ จ 



 

 

สถาปตยกรรมภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ
และหลังคาสีทองเหลืองอรามหลังจากน้ันนําทานชมรานหยกของมีคาที่ขึ้นชื่อ
และมีชื่อเสียง ไมนอยไปกวาจิวเวลรี่กังหัน ของฮองกง และใหทานอิสระชอป
ปم� งถนนนาธานตาม อัธยาศัย  เชน  ชอปปم� งที่  Ocean Terminal และ 
Harbour City กับสินคาแบรนดเนมชื่อดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา 
อ า ทิ  เ ช น  Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, 
Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หางขายของเด็กเลน 
Toy r'us รานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ DFS  Galleria  จากน้ันนําทาน
เดินทางสูเซินเจิ้น (โดยรถไฟ) ทานจะตองลากกระเป�าสัมภาระของทาน ในการ
เดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 
50-60 นาท ี  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษเป�าฮือ+ไวนแดง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก เซินเจิ้น Higgert Hotel หรือเทียบเทา 

วันที่ 2 เซินเจิ้น-ศูนยหยก-รานยาสมุนไพร-รานยางพารา-วัดกวนอู- 
พิพิธภัณฑเซินเจิ้น-ชมโชวน้ําพ ุ

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินคาพื้นเมืองของเมือง

เซินเจิ้น อาทิเชน ศูนยหยก และรานยางพารา ฯลฯ เพ่ือฝากคนที่ทานรัก                     
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางสูวัดกวนอู  Kuan Au Templeเปนวัดที่ศักดิ์สิทธเปนที่นิยม
ในเมืองเซินเจิ้นเทพเจากวนอูเปนเทพสัญลักษณแหงความซื่อสัตยความ
จงรักภักดีและความกลาหาญความกตัญูโชคลาภบารมีนิยมขอพรในเรื่อง
หนาที่การงานสักการะขอพระและกราบไหวทานเพื่อความเปนสิริมงคลตอ
ตนเองและครอบครัว  พิพิธภัณฑเซินเจิ้น SHENZHEN MUSEUM ตั้งอยูใจ
กลางเมืองเซินเจิ้น ภายในมีจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้ง
โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร เทคโนโลยี วิทยาศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม เปด
ใหเขาชมมาต้ังแตป 1988 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร  
  



 

 

 

 
ช ม โช ว น้ํ าพุ  Shekou Sea World Music Fountain เป น โช ว น้ํ าพุ
กลางแจงที่ใหญที่สุดในเซินเจิ้น (ปดทุกวันจันทร) โชวน้ําพุเตนระบําแหงใหม
ของเซินเจิ้น ฉากหลังเปนเรือ Minghua  (เดิมเรียกวา Anceveller) ซึ่งในป 
1960 เรือยอชทสุดหรูที่เปนของประธานาธิบดีฝรั่งเศสส ซารลเดอโกล ตอมา
ป 1973 ประเทศจีน ไดซื้อตอและไดเปลี่ยนชื่อเปน Minghua ทอดสมอที่ 
She Kou เมืองเซินเจิ้นอยางถาวร จนถึงปจจุบันไดมีการนําโชวน้ําพุ แสง สี
เสียง ใหทานชมอยางใกลชิด 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก เซินเจิ้น Higgert Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 
เซินเจิ้น-ฮองกง-วัดแชกงหมิว-รานจิวเวลร่ี-ชอปปم�ง-ซิต้ีเกทเอาเลท-ฮองกง 
(สนามบินฮองกง)-กรงุเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)  
(CX757:20.25-22.35) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ  ภัตตาคารโรงแรมที่พัก 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูฮองกง (โดยรถไฟ) ทานจะตองลากกระเป�าสัมภาระ

ของทาน ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาใน
การเดินประมาณ 50-60นาที  จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เปนวัดเกาแก
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกวา 300 ปตั้งอยูในเขต Shatin วัดแชกงสราง
ขึ้นเพื่อเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเปนทหารมีชื่อวาทานแชกง 
เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวี
ระประวัติไว ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบ
ไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไป
หมุนกังหันนําโชคที่ต้ังอยูในวัดเพ่ือจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให
มีความเจริญกาวหนาดานหนาท่ีการงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถาหากคนที่ดวง
ไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปนการชวยหมุนปดเป�าเอาสิ่งรายและไมดีออกไปให
หมด ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพรางกาย
แข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ใน
ทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนักธุรกิจจะมาวัดน้ีเพื่อ
ถวายกังหันลมเพราะเชื่อวากังหันจะชวยพัดพาสิ่งชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บ
ออกไปจากตัวและนําพาแตความโชคดีเขามาแทน  นําชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซึ่ง
เปนโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮองกงในเร่ืองการออกแบบเครื่องประดับทาน
สามารถหาซ้ือไดในราคาพิเศษ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�ง  CITYGATE OUTLET  มีสินคาใหเลือกซื้อ

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

 ไดเวลาอันสมควร พรอมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสูสนามบินฮองกง 
 



 

 

20.25 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธบแปซิฟก  เท่ียวบินที่ CX757 
22.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจ 
 
 
 

ราคาแนะนําเพียง : ชิม ชอป เที่ยวฮองกง เซินเจ้ิน ไหวพระดัง 3 วัน 2 คนื BY CX 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 18 ป 

พักกับผูใหญ 
1 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 18 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 18 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

วันที่ 21-23 กมุภาพันธ       
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 
**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 6,000 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําคาทัวร ทานละ 5,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ทีน่ั่งจะยืนยันเมื่อไดรับ

เงินคาทัวรแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 

3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจอง
ทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

5. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถไฟและรถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว) 



 

 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
10. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอ

มิเรตส Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส Business class 40 กิโล / ฮองกง
แอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟค 30 กิโล/ แอรมาเกา 20 กิโล คาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

11.  คาวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและ
สําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน) 

12.  กรณีที่ทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้น
ตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 

 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท ตลอดทริป 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทํา
การ REFUND ได 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
 
 
 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียค าใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ ค าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ ว  และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู  (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บ

คาใชจายที่เกิดขึ้นจาก 
ทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮองกง / คน / ราน 


