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ข้ามสะพาน HZMB ทีย่าวทีสุ่ดในโลก ชมววิระหวา่งเดินทางขา้มสะพาน | ถ่ายรูปชิคๆ ท่ีโรงละคร
ไข่มขุ | ถนนคู่รกั | สาวงามหวีหน่ี | ชอ้ปปิง้ถนนนาธานและตลาดก่งเป๋ย | วดัแชกง | วดัเจา้แม่กวนอมิ

เจา้แม่กวนอมิฮองฮมั | รวมค่าวีซา่ 144 ชม. 

 
 

 

ฮ่องกง จูไห ่สุดอลังการข้ามสะพานยาวสุดในโลก 3 วัน 2 

คนื เดินทาง พฤศจกิายน-ธันวาคม 2562  
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง(สนามบนินานาชาตฮ่ิองกง) (EK384: 14.05-18.05)-
จูไห ่(โดยรถโค้ชสาธารณะข้ามสะพานทีย่าวทีสุ่ดในโลก)   

10.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภูมบิริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร์ T สายการบิน Emirate Airline โดยมีเจา้หนา้ท่ี ... 
คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับท่าน 

14.05 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกงโดยสายการบนิ Emirate Airline เท่ียวบนิท่ี EK384 
*ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็นแบบสุม่ท่ีนั่งว่าง
หากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบท่ีุนั่งบนเครื่องหรือเปล่ียนท่ีนั่งจะมีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเตมิสามารถดอูตัราคา่บริการไดจ้ากทา้ยรายการ
นี*้ 

18.05 น. เดนิทางถึงสนามบินนานาชาตฮิ่องกง (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้พรอ้มกนัณ
ทางออกEXIT B สนามบินตัง้อยู่บนเกาะลันเตาฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกับ
มณฑลกวางตุง้ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์นัทนัสมยัผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทาง
รถยนตท่ี์มีความยาวมากกวา่ 2.2 กิโลเมตรซึ่งไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลกนอรแ์มนฟอสเตอรร์ะหว่างทางท่าน
จะไดช้มทิวทศันข์องเกาะฮ่องกง 

 จากน้ันน าท่านเดนิทางกลับสู่จูไห่ โดยรถโค้ช (รถสาธารณะ)  ข้ามสะพานข้ามทะเลยาวทีสุ่ดในโลก (ใช้เวลาประมาณ 1 

ช่ัวโมง)..ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของท่าน ในการเดินทางขา้มด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดิน

ประมาณ 50-60 นาที เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จไูห่”ไดร้บัการยกย่องจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมือง

มหศัจรรยแ์ห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน” 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ-ฮ่องกง(สนามบนินานาชาตฮิ่องกง)(EK384: 14.05-18.05)-จไูห่ (โดยรถโคช้สาธารณะขา้มสะพานท่ียาว
ท่ีสดุในโลก)   

วนัท่ี 2. จไูห่-ถนนคูร่กั-สาวงามหวีหน่ี- ถ่ายรูปกบัโรงละครหอไขม่ขุ-รา้นบวัหิมะ-รา้นยางพารา-รา้นหยก-วดัผโูถว-อิสระชอ้ปปิง้ตลาดกงเป่ย 
วนัท่ี 3  จูไห่ (โดยรถโคช้สาธารณะขา้มสะพานท่ียาวท่ีสดุในโลก)-ฮ่องกง-วดัเจา้แม่กวนอิม ฮองฮัม-Jewelry Factory-วดัแชกง-อิสระชอ้ปปิ้งถนน

นาธาน-ฮ่องกง(สนามบนินานาชาตฮิ่องกง)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(EK385 : 21.30-23.45) 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า – BOX SET   
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั จูไห่ Jinjiang Inn  Hotel หรือเทยีบเท่า 

วันที ่2 
จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหน่ี- ถ่ายรูปกับโรงละครหอไข่มุข-ร้านบัวหมิะ-ร้านยางพารา-ร้าน
หยก-วัดผูโถว-อิสระช้อปป้ิงตลาดกงเป่ย 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ท่ีพกั 
 น าท่านนั่งรถชมทิวทัศนข์อง ถนนคู่รัก  THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรฐับาลเมืองจู

ไห่ไดต้กแต่งภูมิทัศน ์ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ และท่ีไดช่ื้อว่าถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายในบรเิวณถนนริม
ชายหาดแห่งนีไ้ดมี้การน าเกา้อี ้หรือมา้นั่งซึ่งท ามาส าหรบั 2 คนนั่งเท่านัน้ จึงไดช่ื้อวา่ถนนคู่รกั ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รกั  
น าทกุท่านชมสาวงามหวีหน่ี จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณ์ของเมืองจไูห่ บรเิวณอ่าวเซียงห ูเป็นรูปแกะสลกัสงู 
8.7 เมตร ถือไขม่กุอยู่ริมทะเล น าทุนท่านถ่ายรูปแวะชมรอบๆโรงละครหอไข่มุก หรือ Zhuhai Opera House สถานท่ีท่องเท่ียว
ใหม่ท่ีเมืองจไูห่  ภายในมีโรงละครส าหรบัการแสดงโชว ์(ไม่รวมโชว)์ ภายในมีศนูยก์ารคา้ต่างๆ วิวติดทะเลทกุท่านสามามรถเก็บ
ภาพสวยๆไดม้ากมาย 

และน าท่านเดนิทางสู่ศูนยส์มุนไพรจนีหรือบัวหมิะ เพือ่ฝากคนที่ท่านรัก .จากน้ันน าท่านไปชมยาสมุนไพรจนีและซือ้ยา
ครอบจักวาล บัวหิมะ ยาประจ าบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น ้า
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ร้อนลวก หรือ น ้ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจาก
การตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหน้าให้หน้า  

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชือ้เป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง 

และชมสินค้าพืน้เมืองของเมืองเซินเจิน้ อาทเิช่น ยางพารา ฯลฯ เพือ่ฝากคนทีท่่านรัก   
รกั  จากนัน้น าท่านสู ่วัดผู่โถว นมสัการองคส์งักระจายเพ่ือความอดุมสมบรูณ ์นมสัการเจา้แม่กวนอิมเพ่ือความโชคดี นมสัการองค์
อมติรพทุธเจา้เพ่ือการมีสขุสวสัดีและนมสัการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพ่ืออายยืุนนาน  

 
 จากนัน้ใหท้่านชอ้ปปิง้สนิคา้นานาชนิดท่ีตลาดใต้ดินกงเป่ย ท่านจะสนกุสนานกบัการตอ่รองสินคา้ราคาถกูทัง้ กระเป๋า กอ้ปป้ีแบ
รนดเ์นมดงัตา่งๆ หรือเลือกซือ้เสือ้ผา้ ถงุเทา้ รองเทา้ เครื่องประดบัส าหรบัคณุผูห้ญิง มีรา้นคา้เป็นลอ็กๆ มากกวา่ 5,000 รา้น 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนู เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั จูไห่ Jinjiang Inn  Hotel หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 3 
จูไห่ (โดยรถโค้ชสาธารณะข้ามสะพานทีย่าวทีสุ่ดในโลก)-ฮ่องกง-วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮัม-
Jewelry Factory-วัดแชกง-อิสระช้อปป้ิงถนนนาธาน-ฮ่องกง(สนามบินนานาชาติฮ่องกง)-
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ(EK385 : 21.30-23.45) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 จากน้ันน าท่านเดนิทางกลับสู่จูไห่ โดยรถโค้ช (รถสาธารณะ)  ข้ามสะพานข้ามทะเลยาวทีสุ่ดในโลก (ใช้เวลาประมาณ 1 

ช่ัวโมง)..ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของท่าน ในการเดินทางขา้มด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดิน
ประมาณ 50-60 นาที จากน้ันน าชมโรงงานจิวเวอรร่ี์ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบ
เคร่ืองประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพเิศษ !! และแวะซื้อของฝากของดีของฮ่องกงกลับไปฝากคนที่บ้านน าท่าน
ชมโรงงานทีมี่ชือ่เสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับร้าน Jewelry Factory  
เดนิทางสู่วดัเจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom)เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่
กวนอิมพระโพธิสตัวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรกัษาวดัเจา้แม่กวนอิมท่ี Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวดั
เก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวดัขนาดเลก็  แตเ่ป็นวดัเจา้แมก่วนอิมท่ีชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทกุวนัจะ
มีคนมาบชูาขอพรกนัแน่นวดั ถา้ใครท่ีชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอกวา่ท่ีน่ีแม่นมากท่ีพเิศษกวา่นัน้ นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยงัมีพธีิขอ
ซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอิมอีกดว้ย    

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้เดนิทางไป วัดแชกง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัดิส์ทิธิม์าก มีอายกุว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วดัแชกงสรา้งขึน้เพ่ือเป็น
อนสุรณถ์ึงบคุคลส าคญัคนหนึ่งเป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง เน่ืองจากมีเหตกุารณ์จลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกง
ไดท้ าวีระประวตัิไว ้ท าให้คนทั่ วไปยกย่องและคนจีนมีความเช่ือถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบ
ผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันน าโชคท่ีตัง้อยู่ในวดัเพ่ือจะไดห้มนุเวียนชีวิตของ เราและครอบครวัใหมี้ความ
เจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะหร์า้ยก็ถือว่าเป็นการช่วยหมนุปัดเป่าเอาสิ่ง
รา้ยและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์ังหันน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สขุภาพร่างกายแข็งแรง , เดินทางปลอดภัย, สม
ความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวดันีเ้พ่ือถวาย
กงัหนัลมเพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาสิง่ชั่วรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและน าพาแต่ความโชคดีเขา้มาแทน     
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 .. น าท่านอิสระชอ้ปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศยั เช่น ชอ้ปปิ้งท่ี Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั

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

 อิสระอาหารเย็น.... เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั 
 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง(เช็คแลบ็ก็อก) 

21.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง เพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Emirate Airlines  เทีย่วบนิที ่ 
EK385 (มีอาหารร้อนเสิรพ์บนเคร่ือง) 

23.45 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 

อัตราค่าบริการ : ฮ่องกง จูไห่ สุดอลังการข้ามสะพานยาวสุดในโลก   
3 วัน 2 คืน บนิ EK 

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 

วนัท่ี 08-10 พ.ย 62 5,888.- 9,388.- 9,388.- 9,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 15-17 พ.ย 62 7,888.- 11,388.- 11,388.- 11,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 22-24 พ.ย 62 6,888.- 10,388.- 10,388.- 10,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 23-25 พ.ย 62 6,888.- 10,388.- 10,388.- 10,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 29 พ.ย – 01ธ.ค.62 6,888.- 10,388.- 10,388.- 10,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 08-10 ธ.ค. 62 7,888.- 11,388.- 11,388.- 11,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 14-16 ธ.ค. 62 7,888.- 11,388.- 11,388.- 11,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 20-22 ธ.ค. 62 7,888.- 11,388.- 11,388.- 11,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 21-23 ธ.ค. 62 7,888.- 11,388.- 11,388.- 11,388.- 3,500.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจกรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี บริบูรณ ์นับจากวันเดนิทางกลับคิดค่าบริการเพิม่ ท่านละ 3,500 บาท** 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ]  ทา่นละ 5,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินคา่ทวัรเ์ตม็จ านวน โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินคา่ทวัรแ์ลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไม่

สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

5. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
6. การยกเลกิารเดนิทาง 
 6.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
 6.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 5,000 บาท 

6.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
6.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนั

ตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมมี่การ
คืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

6.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการพิจารณาของ
เจ้าหน้าท่ีเท่านั้น ลูกค้าทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่
สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 

6.6 เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทาง 
 พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
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 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. ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเ์อเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส ์Economy class 30 

กิโล / เอมเิรตส ์Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอรไ์ลน ์20 กิโล / คาเธ่ยแ์ปซิฟิค 30 กิโล/ แอรม์าเก๊า 20 กิโล ค่า
ประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

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

สงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนด,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า
เดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 2,000 บาท ตลอดทรปิ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่าย
การบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ  เน่ืองจากสายการบนิแอรม์าเก๊า ไมส่ามารถท าการ REFUND ได ้
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3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนักประมาณ 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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

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

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะท าการเล่ือน
การเดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

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

2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงิน
สกุลฮ่องกงดอลลาร ์

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


