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กวางเจาแฟร์ครัง้ท่ี 125th (China Import And Export Fair Complex) |  เข้างาน 2 วนัเตม็ | รวมคา่ท าบตัรเข้างานครัง้แรก
ส าหรับพาสปอร์ตไทย | รวมคา่ท าวีซา่กรุ๊ปจีน ส าหรับพาสปอร์ตไทย | วดัแชกง วดัหวงัต้าเซียน   

ช้อปปิง้ถนนนาธาน ถนนซา่งเซียจิ่ว 
  

 

 

 

ฮ่องกง เซนิเจิน้ กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน BY EK 

เดนิทาง ตุลาคม 62  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)-ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง) (EK384: 14.05-18.05)- เซินเจิน้  

วนัท่ี 2. เซินเจิน้ - กวางเจา – อิสระช้อปปิง้ถนนซา่งเซยีจ่ิว 

วนัท่ี 3  เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวนั) 
วนัท่ี 4. เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์  (เต็มวนั) – เซินเจิน้ 

วนัท่ี 5  เซินเจิน้ – ฮ่องกง –วดัแชกง – วดัหวงัต้าเซียน –อิสระช้อปปิง้ถนนนาธาน -ฮ่องกง (สนามบนิฮ่องกง)- 
            กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (EK385 : 21.30-23.45) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง(สนามบนิฮ่องกง) (EK384: 14.05-18.05)- เซนิเจิน้ 

10.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิบริเวณอาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate Airline โดยมีเจ้าหน้าที่ ... 
คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

14.05 น. ออกเดินทางสูฮ่่องกงโดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK384 
*ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบสุม่ท่ีนัง่ว่าง
หากทา่นมีความประสงค์ที่จะระบทุี่นัง่บนเคร่ืองหรือเปลีย่นที่นัง่จะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมสามารถดอูตัราคา่บริการได้จากท้ายรายการ
นี*้ 

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง (เช็คแลบ็ก็อก) (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.)น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
แล้วพร้อมกนัณทางออกEXIT B สนามบินตัง้อยูบ่นเกาะลนัเตาฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศ
จีนติดกบัมณฑลกวางตุ้งจากนัน้น าทา่นเดินทางผา่นเส้นทางไฮเวย์อนัทนัสมยัผา่นสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่ง
เป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลกนอร์แมนฟอส
เตอร์ระหวา่งทางทา่นจะได้ชมทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกง  

 ฮ่องกง   จากนัน้เดินทางเข้าสูเ่มืองเซินเจิน้ ซึง่เป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจ
การค้าที่ส าคญัของจีนทางตอนใต้และเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยีและความทนัสมยัอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร – เมนพูิเศษ  เป๋าฮือ้+ไวน์แดง 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั เซินเจิน้ Century Plaza Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 2 เซนิเจิน้ - กวางเจา – อิสระช้อปป้ิงถนนซ่างเซียจิ่ว 
เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูศ่นูย์สมนุไพรจีนหรือบวัหิมะ ให้ทา่นรับฟังการบรรยายถึงสรรพคณุของสมนุไพรจีน   และน าท่านชมสินค้า
พืน้เมืองของเมือง อาทิ เช่น ใบชา หยก ครีมไข่มุก ผ้าไหม ฯลฯ  ฝากคนที่ท่านรัก   จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองกวางเจา  ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง  (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทาง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 กวางเจา เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง มีช่ือเสยีงทางด้านวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ที่ส าคญัแห่งหนึ่งของจีนและเป็นศนูย์กลาง

ทางเศรษฐกิจในภาคใต้ของจีนตัง้อยูป่ากแมน่ า้จเูจียง มีประวตัิศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,800 ปี ครัง้อดีตและยงัเคยเป็นเมืองท่าเสรี
แหง่แรกและแหง่เดียวที่เปิดต้อนรับชาว ตะวนัตกที่เข้ามาติดตอ่ค้าขายกวางเจามีอีกช่ือหนึง่วา่ “ เมืองแพะ” ” เลา่กนัว่าเคยมีเซียน
ห้าองค์ขี่แพะที่ปากคาบรวงข้าวเดินทางมาถึงเมืองกวางโจวและอวยพรให้ถ่ินนี ้“ ไม่มีความอดอยากชัว่นิรันดร์” หลงัจากที่เซียน
หายตวัไป แพะทัง้ห้าก็กลายเป็นหินหลงัจากนัน้เป็นต้นมา กวางเจาก็ได้ช่ือวา่ “เมืองแพะ” จากนัน้น าท่านสูแ่หลง่ช้อปปิง้ ถนนซ่าง
เซี่ยจ่ิว เป็นย่านการค้าที่มีช่ือมาแต่โบราณประมาณ150 ปีก่อนสมยัสงครามฝ่ินปีค.ศ.1840 ที่พระราชส านกัราชวงศ์ชิงอนมุตัิให้
เป็นศนูย์การค้าระหว่างประเทศในสมยันัน้จดัเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกบัยโุรปโดยเฉพาะชมตึกแถวยคุเก่าและอาคารต่างๆยงัคง
รักษาไว้แบบทรงโบราณอยา่งสวยงามซึง่ตอนหลงัคนจีนน ามาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบนัก็ยงัเป็นย่านช้อปปิง้ที่
มีความนิยมอยูซ่ึง่มีสนิค้าอนัทนัสมยัตา่งๆให้ทา่นได้เลอืกซือ้มากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร      
ที่พกั        เข้าสูท่ี่พกั กวางเจา  VENUS INTERNATIONAL HOTEL , FORTUNA  FOSHAN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
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วันท่ี 3 เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เตม็วัน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั 

 

น าทา่นเดินทางสู ่ศนูย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า 
8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกบัผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นกัธุรกิจทัว่โลกให้ความ
สนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิค้าทกุประเภท  

*** (ส าคัญ.!!) เอกสารส าหรับท าบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ *** 
1. ลูกค้าที่ไม่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้ทางบริษัทดังนี ้(น าตดิตวัไปด้วย ณ 

วันเดนิทาง) 
1.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พืน้หลงัสฟีา้ , ขาว) 
1.2 นามบตัร (ตวัจริง)  
1.3 อีเมล์ผู้ เข้างาน(ที่สามารถใช้ได้จริง) 

2. ลูกค้าที่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิ่งที่จะต้องน าติดตัวไปด้วย 
2.1 บัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ (บัตรแข็งสีฟ้า)  (หากท าสญูหายหรือลมืน าไปด้วยลกูค้าจะต้องไปช าระค่า

ท าบตัรใหมเ่องที่งานแฟร์ประมาณ 200หยวน/ทา่น ) 
***(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย) *** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     –Buffet International 
ที่พกั        เข้าสูท่ี่พกั กวางเจา  VENUS INTERNATIONAL HOTEL , FORTUNA  FOSHAN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วันท่ี 4 เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์  (เตม็วัน) – เซนิเจิน้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั 

 

น าทา่นเดินทางสู ่ศนูย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า 
8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกบัผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นกัธุรกิจทัว่โลกให้ความ
สนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิค้าทกุประเภท  

*** (ส าคัญ.!!) เอกสารส าหรับท าบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ *** 
3. ลูกค้าที่ไม่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้ทางบริษัทดังนี ้(น าตดิตวัไปด้วย ณ 

วันเดนิทาง) 
3.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พืน้หลงัสฟีา้ , ขาว) 
3.2 นามบตัร (ตวัจริง)  
3.3 อีเมล์ผู้ เข้างาน(ที่สามารถใช้ได้จริง) 

4. ลูกค้าที่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิ่งที่จะต้องน าติดตัวไปด้วย 
4.1 บัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ (บัตรแข็งสีฟ้า)  (หากท าสญูหายหรือลมืน าไปด้วยลกูค้าจะต้องไปช าระค่า

ท าบตัรใหมเ่องที่งานแฟร์ประมาณ 200หยวน/ทา่น ) 
***(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย) *** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     –(เซินเจิน้)   
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ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั เซินเจิน้ Century Plaza Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันท่ี 5 
เซินเจิน้ – ฮ่องกง –วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน –อิสระช้อปป้ิงถนนนาธาน -ฮ่องกง 
(สนามบนิฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (EK385 : 21.30-23.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั 
 สมควรแก่เวลาพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย ประมาณ 09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยรถโค้ชประมาณ 1 ชั่วโมง  

จากนัน้น าท่านนมสัการ วดัหวงัต้าเซียน  สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออทุิศให้กบัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ ริเร่ิมในการศึกษาลทัธิ
เตา๋จนกลายเป็นผู้มีพลงัวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวงัต้าเซียนในเวลาตอ่มา เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือวา่มีความศกัดิ์สิทธ์ิเป็นหนึ่ง
ในวดัที่โดง่ดงัที่สดุของฮ่องกงมีเทพซึง่ขึน้ช่ือในการดแูลรักษาโรคภยัไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่น าธูป และของมาสกัการะเพื่อขอพร
ตา่งๆ ตัง้แตเ่ร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลกัษณะคล้ายวดัจีนสมยัโบราณที่มีเสาสีแดง
ขนาดใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม..จากนัน้เดินทางไป วดัแชกงหมิว เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิมาก มีอายกุว่า 300 ปี
ตัง้อยู่ในเขต Shatinวดัแชกงสร้างขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคญัคนหนึ่งเป็นทหารมีช่ือว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์
จลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ท าวีระประวตัิไว้ ท าให้คนทัว่ไปยกย่องและคนจีนมีความเช่ือถือว่าหากได้ไป
กราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันน าโชคที่ตัง้อยู่ในวดัเพื่อจะได้
หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัดิ์ และถ้าหากคนท่ีดวงไม่ดีมี
เคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมนุปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กงัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ 
สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทิน
จีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดันีเ้พื่อถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาสิง่ชัว่ร้ายและโรคภยัไข้เจ็บออกไปจากตวั
และน าพาแตค่วามโชคดีเข้ามาแทน   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร - เมน ูหา่นยา่ง 
 น าทา่นชมโรงงานท่ีมีช่ือเสยีงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน Jewelry Factory จากนัน้น าท่านสู ่ศนูย์หยกและสมนุไพร ชม

วิธีการเลอืกซือ้หยกแท้หรือหยกเทียม และเลอืกซือ้สมนุไพรที่ได้รับการการันตีคณุภาพจากรัฐบาลฮ่องกง …จากนัน้ให้ท่านอิสระช้
อปปิง้ตามอธัยาศยั ยา่ยจิมซาจุย ถนนนาธาน อาทิเช่น ช้อปปิง้ที่ OceanTerminalและ Harbour City กบัสินค้าแบรนด์เนมช่ือดงั
ต่างๆระดบัโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis 
Vuitton , Chole, ของเด็กเลน่ที่ห้าง Toy r’us แหลง่ช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , Chanel , 
Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าอิสระตามอธัยาศยั 
 ได้เวลาอนัสมควร พร้อมกนัท่ีจดุนดัพบ เดินทางสูส่นามบินฮ่องกง(เช็คแลบ็ก็อก) 

21.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirate Airlines  เที่ยวบินที่  EK385  
(มีอาหารร้อนเสร์ิพบนเคร่ือง) 

23.45 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ ฮ่องกง เซนิเจิน้ กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน BY EK 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 14-18 ต.ค. 62 17,888.- 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,000.- 

วนัท่ี 16-20 ต.ค. 62 18,888.- 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินคา่ทวัร์เต็มจ านวน โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินคา่ทวัร์แล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนา

หน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจงัหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

5. การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
6.       เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละ

สทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
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 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ

ทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
10. คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล / เอ

มิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 กิโล คา่ประกนัวินาศภยั
เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

11. คา่วีซา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคืนได้ในกรณีลกูค้าที่มีวีซา่อยูแ่ล้วและส าหรับพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้) 
12. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าท่ีเกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธ์ิ 

เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกิน

จากทางสายการบินก าหนด,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่
สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ (1,500 THB) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากทา่นยกเลกิทวัร์ ไมว่า่จะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้
จริง  เนื่องจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไมส่ามารถท าการ REFUND ได้ 
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3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผู้อื่นได้อยา่งรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉิน
ได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg 
ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการ
บินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมด ไม่ว่า
ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ า
ตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

8. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด  

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ ไมส่นบัสนนุให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่น
การตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิสกุล
ฮ่องกงดอลลาร์ 
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หากลกูค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จาก 
        ท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน      
 


