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เจ้าแม่กวนอิม ณ ชายหาดรีพลัสเบย์ | จุดชมวิววิคตอเรียพคี   
วัดแชกงหมิว | วัดหวังต้าเซียน | เมนูพิเศษติ่มซํา ห่านย่าง   

 
  

 

วันหยุด ชวนเที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน 

เดินทาง ตุลาคม 62  

ราคาเพียง 19,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรงุเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง(ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง)(CX700:08.15-12.10)-เจ้าแม่กวนอิม ณ ชายหาด 
            รีพลัสเบย-์จุดชมวิววิคตอเรียพีค (กึ่งกลางเขา) 
วันที่ 2. ฮ่องกง-โรงงานจิวเวลรี-่ศูนย์หยกและสมุนไพร-วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกง-ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย 
วันที่ 3. ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-ถนนไท ยูน (ของเล่น)-ถนนเล่ย ทัง (ช็อปป้ิงมอลล์กลางแจ้ง)  
วันที่ 4. ฮ่องกงอิสระเต็มวัน-(ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (CX617: 21.35-23.30) 
 
 

วันหยุด ชวนเที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง(ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง)(CX700: 08.15-
12.10)-เจ้าแม่กวนอิม ณ ชายหาดรีพลัสเบย-์จุดชมวิววิคตอเรียพีค (กึ่งกลางเขา) 

05.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 
4 ประตูทางเข้าที่ 5 เคาน์เตอร์ M โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

08.15 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX700  
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นําท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 

นําท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดกึ่งกลางเขาวิคตอเรียพีค  ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่
สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ได้ทั้งเกา
จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละ
ปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ 
โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง Panda Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2 ฮ่องกง-โรงงานจิวเวลร่ี-ศูนย์หยกและสมุนไพร-วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกง-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา 
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ท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับร้าน Jewelry Factory จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร ชม
วิธีการเลือกซ้ือหยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษ เป็ดย่าง 
จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน  สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1921 เพ่ืออุทิศให้กับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิ
เต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่ง
ในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซ่ึงข้ึนชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่นําธูป และของมาสักการะเพ่ือขอ
พรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสี
แดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม..จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มี ความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 
300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมี
เหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่า
หากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพ่ือ
จะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมี
เคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทิน
จีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพ่ือถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัว
และนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน 
จากนั้นให้ท่านมีความสุขกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหล่งช้อปป้ิงไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสินค้า ย่านจิมซาจุ่ย หรือ ศูนย์การค้าต่างๆ 
เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งย่าน Tsim Sha Tsuiที่มีร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีก
เกือบ 50 ร้าน หรือ ขาช้อปพลาดไม่ได้...ช้อปปิ้งที่ฮ่องกง กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, 
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GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นต้น หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียง
จากทั่วทุกมุมโลก  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง Panda Hotel หรือเทยีบเท่า 

วันท่ี 3 ฮ่องกง-ถนนไท ยนู (ของเล่น)-ถนนเล่ย ทัง (ช็อปปิ้งมอลล์กลางแจ้ง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา 
 ถนนไท ยูน  อาจทําให้ผู้คนที่ไปเดินนึกถึงช่วงวัยเด็ก ย้อนวัยเยาว์สําหรับผู้ที่เกิดในช่วงปี 1980 คุณจะพบกับของเล่นที่เคยผลิตใน

ฮ่องกงและถูกนําไปวางใต้ต้นคริสต์มาสทั่วโลก ถนนเส้นนี้คุณจะได้เจอตั้งแต่หุ่นโมเดลรุ่นจํากัดอันเป็นที่ต้องการไปจรถึงขวดใส่
ฟองสบู่เป่าแบบง่ายๆ และที่นี่ยังมีของตกแต่งรับเทศกาลให้คุณได้เลือกซ้ืออีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 Lee Tung Avenue หรือที่คนฮ่องกง เรียกว่า เหล่ย-์ต๊ง-ก๊าย   เป็นช็อปปิ้งมอลล์กลางแจ้งสไตล์ถนนคนเดิน ที่น่ามาเดินมาก อยู่ที่ 

Wan Chai สร้างทับลงบนถนนประวัติศาสตร์สายหนึ่งที่คนฮ่องกงให้สมญานามว่า เหย์-ถิบ-ก๊าย หรือถนนแห่งการ์ดแต่งงาน ที่นี่
เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป แต่ยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ ประดับด้วยโคมไฟสีแดง เก๋งจีน และหุ่นบ่าวสาวในชุดแต่งงานจีน
โบราณ 

ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง Panda Hotel หรือเทยีบเท่า 

วันท่ี 4 
ฮ่องกงอิสระเต็มวัน-(ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
(CX617: 21.35-23.30) 

 
อิสระช้อปป้ิงเต็มวันตามอัธยาศัย หรือ ซ้ือบัตรเสริมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เพ่ิมผู้ใหญ่ท่านละ 2,350 บาท / เด็ก 1,750 บาท     
ราคานี้เป็นราคาบัตรเข้าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เท่าน้ัน ไม่รวมค่ารถไฟ ค่ารถโค้ช ไกด์ หัวหน้าทัวร์ในการเดินทาง [ราคาอาจ 
 มีการเปลี่ยนแปลง]  

 อิสระรับประทานอาหารเช้า กลางวันและค่ําตามอัธยาศัย 

      ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
19.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX703 
21.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

อัตราค่าบริการ : วันหยุด ชวนเที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง  4 วัน 3 คืน BY CX 

กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ป ี
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 20-23 ตุลาคม 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 6,500.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 6,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินค่าทัวร์แล้วเท่านั้น 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่

ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึน 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด 

5. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทาง

บริษัทได้  
 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] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
10. ค่านํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 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 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
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2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น้ําหนกัเกินจากทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว , ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริป 
 

เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดข้ึนจริง  เน่ืองจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไม่สามารถทําการ REFUND ได้ 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (10ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
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1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
ฮ่องกงดอลลาร์ 

 
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจาก 
        ท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน      
 
 
 


