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ข้ามสะพาน HZMB ท่ียาวท่ีสุดในโลก ชมวิวระหว่างเดินทางข้ามสะพาน | ถ่ายรูปชิคๆ ที่โรงละคร
ไข่มุข | ถนนคู่รัก | สาวงามหวีหน่ี | ช้อปป้ิงถนนนาธานและตลาดก่งเป๋ย | วัดแชกง | วัดเจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม | รวมค่าวีซ่า 144 ชม. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮ่องกง จูไห่ สุดอลังการข้ามสะพานยาวสุดในโลก 3 วนั 2 คืน 

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562  

เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง(สนามบินนานาชาติฮ่องกง)(EK384: 14.05-18.05)-จูไห่ (โดยรถโค้ชสาธารณะข้ามสะพานที่
ยาวที่สุดในโลก)   

วันที่ 2. จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่- ถ่ายรูปกับโรงละครหอไข่มุข-ร้านบัวหิมะ-ร้านยางพารา-ร้านหยก-วัดผูโถว-อิสระช้อปป้ิงตลาดกงเป่ย 
วันที่ 3  จูไห่ (โดยรถโค้ชสาธารณะข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก)-ฮ่องกง-วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮัม-Jewelry Factory-วัดแชกง-อิสระช้อปปิ้งถนน

นาธาน-ฮ่องกง(สนามบินนานาชาติฮ่องกง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(EK385 : 21.30-23.45) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง(สนามบินนานาชาติฮ่องกง) (EK384: 14.05-18.05)-
จูไห่ (โดยรถโค้ชสาธารณะข้ามสะพานท่ียาวท่ีสุดในโลก)   

10.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate Airline โดยมีเจ้าหน้าที่ ... 
คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

14.05 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK384 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง
หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่องหรือเปลี่ยนที่นั่งจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมสามารถดูอัตราค่าบริการได้จากท้าย
รายการนี้* 

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วพร้อม
กันณทางออกEXIT B สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตาฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับ
มณฑลกวางตุ้ง 
จากนั้นนําท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็นสะพานแขวน
ทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซ่ึงได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมนฟอสเตอร์ระหว่าง
ทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง 

 จากน้ันนําท่านเดินทางกลับสู่จูไห่ โดยรถโค้ช (รถสาธารณะ)  ข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก (ใช้เวลาประมาณ 1 
ชั่วโมง)..ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่าน ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดิน
ประมาณ 50-60 นาที เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่”ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น 
“เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา – BOX SET   

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก จูไห่ Jinjiang Inn  Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2 
จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่- ถ่ายรูปกับโรงละครหอไข่มุข-ร้านบัวหิมะ-ร้านยางพารา-ร้าน
หยก-วัดผูโถว-อิสระช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก 
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 นําท่านน่ังรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก  THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจู
ไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริม
ชายหาดแห่งนี้ได้มีการนําเก้าอ้ี หรือม้านั่งซ่ึงทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดา
คู่รัก  นําทุกท่านชมสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูป
แกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล นําทุนท่านถ่ายรูปแวะชมรอบๆโรงละครหอไข่มุก หรือ Zhuhai Opera House 
สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่เมืองจูไห่  ภายในมีโรงละครสําหรับการแสดงโชว์ (ไม่รวมโชว์) ภายในมีศูนย์การค้าต่างๆ วิวติดทะเลทุก
ท่านสามามรถเก็บภาพสวยๆได้มากมาย 

และนําท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ เพ่ือฝากคนที่ท่านรัก .จากนั้นนําท่านไปชมยาสมุนไพรจีนและซื้อยา
ครอบจักวาล บัวหิมะ ยาประจําบ้านท่ีมีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ําร้อน
ลวก หรือ น้ํามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพ่ือป้องกันผิวไหม้เสียจากการตาก
แดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดําบนใบหน้าให้หน้า  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง และ
ชมสินค้าพ้ืนเมืองของเมืองเซินเจ้ิน อาทิเช่น ยางพารา ฯลฯ เพ่ือฝากคนท่ีท่านรัก   
รัก  จากนั้นนําท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเพ่ือความโชคดี นมัสการ
องค์อมิตรพุทธเจ้าเพ่ือการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพ่ืออายุยืนนาน  
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 จากนั้นให้ท่านช้อปป้ิงสินค้านานาชนิดที่ตลาดใต้ดินกงเป่ย ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูกทั้ง กระเป๋า ก้อปปี้
แบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซ้ือเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครื่องประดับสําหรับคุณผู้หญิง มีร้านค้าเป็นล็อกๆ มากกว่า 5,000 ร้าน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  เมนู เป๋าฮ้ือ + ไวน์แดง 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก จูไห่ Jinjiang Inn  Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
จูไห่ (โดยรถโค้ชสาธารณะข้ามสะพานท่ียาวท่ีสุดในโลก)-ฮ่องกง-วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮัม-
Jewelry Factory-วัดแชกง-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง(สนามบินนานาชาติฮ่องกง)-
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(EK385 : 21.30-23.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากน้ันนําท่านเดินทางกลับสู่จูไห่ โดยรถโค้ช (รถสาธารณะ)  ข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก (ใช้เวลาประมาณ 1 

ชั่วโมง)..ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่าน ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดิน
ประมาณ 50-60 นาที จากนั้นนําชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบ
เคร่ืองประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ !! และแวะซื้อของฝากของดีของฮ่องกงกลับไปฝากคนที่บ้านนําท่านชม
โรงงานท่ีมีชื่อเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับร้าน Jewelry Factory  
เดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom)เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้า
แม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung HomKwun Yum Temple' เป็น
วัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็ก  แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุก
วันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแล้ว
ยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย    

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้นเดินทางไป วัดแชกง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างข้ึนเพ่ือเป็น
อนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใต้ของจีนและท่านแช
กงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบ
ผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพ่ือจะได้หมุนเวียนชีวิตของ เราและครอบครัวให้มีความ
เจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่ง
ร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สม
ความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพ่ือถวาย
กังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน     

 
 .. นําท่านอิสระช้อปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง

ต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis 
Vuitton, Chole ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria   

 อิสระอาหารเย็น.... เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 
 ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง(เช็คแล็บก็อก) 

21.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกง เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirate Airlines  เที่ยวบินท่ี  
EK385 (มีอาหารร้อนเสิร์พบนเคร่ือง) 

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

อัตราค่าบริการ : ฮ่องกง จูไห่ สุดอลังการข้ามสะพานยาวสุดในโลก   
3 วัน 2 คืน บนิ EK 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 08-10 พ.ย 62 5,888.- 9,388.- 9,388.- 9,388.- 3,500.- 
วันที่ 15-17 พ.ย 62 7,888.- 11,388.- 11,388.- 11,388.- 3,500.- 
วันที่ 22-24 พ.ย 62 6,888.- 10,388.- 10,388.- 10,388.- 3,500.- 
วันที่ 23-25 พ.ย 62 6,888.- 10,388.- 10,388.- 10,388.- 3,500.- 
วันที่ 29 พ.ย – 01ธ.ค.62 6,888.- 10,388.- 10,388.- 10,388.- 3,500.- 
วันที่ 08-10 ธ.ค. 62 7,888.- 11,388.- 11,388.- 11,388.- 3,500.- 
วันที่ 14-16 ธ.ค. 62 7,888.- 11,388.- 11,388.- 11,388.- 3,500.- 
วันที่ 20-22 ธ.ค. 62 7,888.- 11,388.- 11,388.- 11,388.- 3,500.- 
วันที่ 21-23 ธ.ค. 62 7,888.- 11,388.- 11,388.- 11,388.- 3,500.- 
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โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจกรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ นับจากวันเดินทางกลับคิดค่าบริการเพ่ิม ท่านละ 3,500 บาท** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินค่าทัวร์เต็มจํานวน 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 
6. การยกเลิการเดินทาง 
 6.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 6.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 

6.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการกา

รันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี
การคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

6.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
ที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดย
ผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 

6.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง 
 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

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) 
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 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติม

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] 
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 

11.  ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทําคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสําหรับพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน) 
12.  กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดข้ึนตามจริง และทางบริษัทฯ

ขอ  สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้ําหนกัเกินจากทางสายการบินกําหนด,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 2,000 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 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 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 บริษัทฯจ ะทําการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
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  

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
ฮ่องกงดอลลาร์ 

 
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจาก 
        ท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน      
 


