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ชมิ ช้อป เทีย่วฮ่องกง เซนิเจิน้ ไหว้พระดงั 3 วัน 2 คนื 
 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มนีาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง 9,900.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ)-ฮ่องกง (สนามบนิฮ่องกง)(CX616: 06.35-10.15)-วดัหวงัตา้
เซียน-รา้นหยก-ชอ้ปปิง้ย่านจิมซาจุ่ย 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิคาเธ่บแ์ปซิฟิก  โดยมีเจา้หนา้ท่ี 
... คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับท่าน 

06.35 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกงโดยสายการบนิคาเธ่บแ์ปซิฟิก  เท่ียวบนิท่ี CX616 
10.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิ Hongkong International Airport  (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง 

 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT Bสนามบินตัง้อยู่บนเกาะ
ลนัเตาฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกบัมณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าท่านเดนิทางผา่น 

 เสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมยั ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนตท่ี์มีความยาวมากกว่า 
2.2 กิโลเมตร ซึ่งไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังระดบัโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทัศน์ของ เกาะ
ฮ่องกง   หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเซินเจิน้ (โดยรถไฟ) ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้
เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ท่ีส  าคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมยัอีกดว้ย..ท่านจะตอ้งลาก
กระเป๋าสมัภาระของท่าน ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 50-60 
จากนัน้น าท่านนมสัการ วดัหวงัตา้เซียน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพ่ืออทุิศใหก้บัWong Tai Sin เดก็หนุ่มผูร้เิริม่ในการศกึษาลทัธิเต๋า
จนกลายเป็นผูมี้พลงัวิเศษและกลายเป็นเทพเจา้หวงัตา้เซียนในเวลาตอ่มา เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือว่ามีความศกัดิส์ิทธิเ์ป็นหน่ึงในวดั
ท่ีโดง่ดงัท่ีสดุของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึน้ช่ือในการดแูลรกัษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมีผูค้นมากมายท่ีน าธูป และของมาสกัการะเพ่ือขอพรตา่งๆ 
ตัง้แต่เรื่องความรกัไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลกัษณะคลา้ยวดัจีนสมยัโบราณท่ีมีเสาสีแดงขนาด
ใหญ่และหลงัคาสีทองเหลืองอรา่ม 

เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมู)ิ-ฮ่องกง (สนามบนิฮ่องกง)(CX616: 06.35-10.15)-วดัหวงัตา้เซียน-รา้นหยก-ชอ้ปปิง้ย่านจิมซาจุ่ย 
วนัท่ี 2. เซินเจิน้-ศนูยห์ยก-รา้นยาสมนุไพร-รา้นยางพารา-วดักวนอ-ูพพิธิภณัฑเ์ซินเจิน้-ชมโชวน์ า้พ ุ

วนัท่ี 3. เซินเจิน้-ฮ่องกง-วดัแชกงหมวิ-รา้นจิวเวลรี่-ชอ้ปปิง้-ซติีเ้กทเอา้เลท-ฮ่องกง (สนามบนิฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมู)ิ 
(CX757:20.25-22.35) 
 
 



 
 
 
 
 
 

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

 

 
หลงัจากนัน้น าท่านชมรา้นหยกของมีคา่ท่ีขึน้ช่ือและมีช่ือเสียง ไมน่อ้ยไปกวา่จิวเวลรี่กังหนั ของฮ่องกง และใหท้่านอิสระชอ้ปปิง้ถนน
นาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งท่ี Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 
รา้นคา้ อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuit ton, Chole ฯลฯ  หา้งขาย
ของเดก็เล่น Toy r'us รา้นชอ้ปปิ้งสินคา้ปลอดภาษีท่ี DFS  Galleria  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เซินเจิน้ (โดยรถไฟ) ท่านจะตอ้งลาก
กระเป๋าสมัภาระของท่าน ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 50-60 นาที   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร เมนพูเิศษเป๋าฮือ+ไวนแ์ดง 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั เซินเจิน้ Higgert Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 2 เซนิเจิน้-ศนูยห์ยก-รา้นยาสมนุไพร-รา้นยางพารา-วดักวนอ-ูพิพิธภณัฑเ์ซนิเจิน้-ชมโชวน์  า้พ ุ
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเดินทางสู่ศนูยส์มุนไพรจีนหรือบวัหิมะ และชมสินคา้พืน้เมืองของเมืองเซินเจิน้ อาทิเช่น ศนูยห์ยก และรา้นยางพารา ฯลฯ 
เพ่ือฝากคนท่ีท่านรกั                      

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่วดักวนอู  Kuan Au Templeเป็นวดัท่ีศกัดิส์ิทธ์เป็นท่ีนิยมในเมืองเซินเจิน้เทพเจา้กวนอูเป็นเทพสัญลกัษณ์แห่ง

ความซ่ือสตัยค์วามจงรกัภักดีและความกลา้หาญความกตญัญูโชคลาภบารมีนิยมขอพรในเรื่องหนา้ท่ีการงานสกัการะขอพระและ
กราบไหวท้่านเพ่ือความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครวั  พิพิธภัณฑเ์ซินเจิน้ SHENZHEN MUSEUM ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเซิน
เจิน้ ภายในมีจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับเมืองเซินเจิน้ มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร ์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร ์ศิลปะและ
วฒันธรรม เปิดใหเ้ขา้ชมมาตัง้แตปี่ 1988 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร  
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ช ม
โ ช ว์

น า้พ ุShekou Sea World Music Fountain เป็นโชวน์ า้พกุลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเซินเจิน้ (ปิดทุกวนัจันทร)์ โชวน์  า้พุเตน้ระบ าแห่ง
ใหม่ของเซินเจิน้ ฉากหลังเป็นเรือ  Minghua  (เดิมเรียกว่า Anceveller) ซึ่งในปี 1960 เรือยอชท์สุดหรูท่ีเป็นของประธานาธิบดี
ฝรั่งเศสส ซารล์เดอโกล ต่อมาปี 1973 ประเทศจีน ไดซื้อ้ตอ่และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Minghua ทอดสมอท่ี She Kou เมืองเซินเจิน้อย่าง
ถาวร จนถึงปัจจบุนัไดมี้การน าโชวน์ า้พ ุแสง สีเสียง ใหท้่านชมอย่างใกลช้ิด 

ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั เซินเจิน้ Higgert Hotel หรือเทียบเท่า 

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

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ  ภตัตาคารโรงแรมท่ีพกั 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูฮ่่องกง (โดยรถไฟ) ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของท่าน ในการเดนิทางขา้มดา่นและผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 50-60นาที  จากนัน้เดินทางไป วดัแชกงหมิว เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัดิส์ิทธิ์มาก มีอายุ
กว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วดัแชกงสรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคญัคนหนึ่งเป็นทหารมีช่ือว่าท่านแชกง เน่ืองจากมี
เหตกุารณ์จลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้ าวีระประวตัิไว ้ท าใหค้นทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเช่ือถือว่า
หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเรจ็ในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหนัน าโชคท่ีตัง้อยู่ในวดัเพ่ือจะได้
หมนุเวียนชีวติของเราและครอบครวัใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนท่ีดวงไมดี่มีเคราะห์
รา้ยก็ถือว่าเป็นการช่วยหมนุปัดเป่าเอาสิ่งรา้ยและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์ังหันน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สขุภาพ
รา่งกายแขง็แรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาว
ฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวดันีเ้พ่ือถวายกังหันลมเพราะเช่ือว่ากังหันจะช่วยพดัพาสิ่งชั่วรา้ยและโรคภัยไขเ้ จ็บออกไปจากตัวและ
น าพาแต่ความโชคดีเขา้มาแทน  น าชมโรงงานจิวเวอรร์ี่ ซึ่งเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดบั
ท่านสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 จากนั้นอิสระให้ท่านชอ้ปปิ้ง  CITYGATE OUTLET  มีสินคา้ให้เลือกซือ้อย่างครบครันตัง้แต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, 
BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ    

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง 
20.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิคาเธ่บแ์ปซิฟิก  เท่ียวบนิท่ี CX757 
 22.35 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

ราคาแนะน าเพียง : ชิม ช้อป เทีย่วฮ่องกง เซินเจิน้ ไหว้พระดัง 3 วัน 2 คืน BY CX 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่วเพ่ิม 
ท่านละ 

วันที ่21-23 กุมภาพันธ ์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 

วันที ่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 

วันที ่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 

วันที ่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 

วันที ่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 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ จงึไม่มีราคาเดก็ ** 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ]  ทา่นละ 6,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร ์ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินคา่ทวัรแ์ลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่

สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 
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4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

5. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถไฟและรถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
10. คา่น า้หนักสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเ์อเซีย 20 กิโล / การบนิไทย 30 กิโล / เอมเิรตส ์Economy class 30 

กิโล / เอมิเรตส ์Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอรไ์ลน ์20 กิโล / คาเธ่ยแ์ปซิฟิค 30 กิโล/ แอรม์าเก๊า 20 กิโล 
คา่ประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

11.  คา่วีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมส่ามารถท าคืนไดใ้นกรณีลกูคา้ท่ีมีวีซ่าอยู่แลว้และส าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน้) 
12.  กรณีท่ีทาง ตม. จีน ปิด ยกเลกิวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าท่ีเกิดขึน้ตามจรงิ และทางบริษัทฯ

ขอ  สงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ  เน่ืองจากสายการบนิแอรม์าเก๊า ไมส่ามารถท าการ REFUND ได ้

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  
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7. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
 
หากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรัฐบาลจนีทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จาก 
        ท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน      
 


