#14927 ทัวรฮองกง จูไห 3 วัน 2 คืน วัดแชกงหมิว ขาม
สะพานยาวสุดในโลก บิน EK

ทัวรฮองกง จูไห ถนนคูรัก สาวงามหวีหนี่ ถายรูปกับโรงละครหอไขมุข วัดผูโถว
ตลาดกงเปย วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม วัดแชกง ถนนนาธาน

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานฮองกงเชกแลปกก - สะพานแขวนซิงหมา - สะพาน
ขา มทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - จูไห





โรงแรม



Jinjiang
Inn
Hotel
หรือ
เทียบเทา

2

ถนนคูรัก - หวีหนี่ (จูไหฟิชเชอรเกิรล) - โรงละครไขมุกจูไห - รา นสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ
และบัวหิมะ) - รา นหยกจีน - วัดผูโถวซื่อ - ตลาดใตดินกงเปย







Jinjiang
Inn
Hotel
หรือ
เทียบเทา

3

สะพานขา มทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - โรงงานจิวเวอรรี่ - วัดเจา แมกวนอิมฮองฮัม - วัดแชกงห
มิว - ยา นถนนนาธาน - ทา อากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

14 ธ.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65

฿7,888

฿11,388

฿11,388

฿3,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก สะพานแขวนซิงหมา - สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - จูไห
เชา
10.30 น. พรอมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคาน เตอร T สายการบิน Emirate
Airline โดยมีเจาหน าที่ ... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน
บาย
14.05 น. ออกเดินทางสูฮองกง โดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK384
*ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่ องจากตองเป็ นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็ นแบบสุมที่
นั่ งวางหากทานมีความประสงคที่จะระบุที่นั่งบนเครื่องหรือเปลี่ยนที่นั่งจะมีคาใชจายเพิ่มเติมสามารถดูอัต ราคาบริการไดจากทาย
รายการนี้ *
คํ่า
18.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮองกง (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.) นํ าทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอยแลวพรอมกันณทางออก EXIT B
จากนั ้นนํ าทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัยผานสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็ นสะพาน
แขวนทางรถยนต
จากนั ้นนํ าทานเดินทางกลับสูจูไห โดยรถโคช (รถสาธารณะ) ขามสะพานขามทะเลยาวที่สุดในโลก (ใชเวลาประมาณ 1
ชั่วโมง)..ทานจะตองลากกระเป าสัมภาระของทาน ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดิน
ประมาณ 50-60 นาที
รับประทานอาหารคํ่า – BOX SET
พักที่ Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



คํ่า

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก
เป็ นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนที่ดินที่ถ ูกถมทะเล ที่นี่
เป็ นศูนยการขนสงขนถายสินคาที่สําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานนี้ เป็ นหนึ่ งในทาอากาศยานที่มีผูจํานวนโดยสารมากที่สุด
ในโลก

สะพานแขวนซิงหมา
เป็ นสะพานขามชองแคบในฮองกง ตั้งชื่อตามชื่อเกาะที่สะพานเชื่อมอยู คือ เกาะซิงยี่และ
เกาะหมาวัน มีชวงกลางยาว 1,377 เมตร สูง 206 เมตร ขณะสรางเสร็จในปี ค.ศ. 1997
ติดอันดับเป็ นสะพานแขวนที่มีชวงกลางยาวที่สุดเป็ นอันดับ 2 ของโลก และในปั จจุบันอยู
ที่อันดับที่ 7 ของโลก

สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา
เป็ นสะพานขามทะเลที่มีความยาวถึง 55 กิโลเมตร เชื่อมเกาะฮองกง เมืองจูไหของมณฑล
กวางตุง และเกาะมาเกา โดยขั้นตอนสําคัญอยูที่ต ัวสะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร
อุโมงคยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตัวสะพาน สําหรับตัวสะพานรูปทรงตัววาย
จะรนระยะเวลาการเดินทางระหวางฮองกงกับจูไห จากเดิมสามชั่วโมงเหลือเพียงสามสิบ
นาทีเทานั ้น ซึ่งนั บวาชวยบูรณาการการคมนาคมขนสงระหวางเมืองใหญของเขต
เศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแมนํ้าจูเจียงใหมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

จูไห
จูไหเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน ที่นี่ไดรับยกยองจากสหประชาชาติ
ใหเป็ น "เมืองมหัศจรรย แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน" สัญลักษณของเมืองจูไห คือ "หวี่
หนี่ " เป็ นรูปปั้ นนางฟ าถือไขมุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล และยังมีถ นนคูรัก เป็ นถนนซึ่งอยู
ริมชายหาดที่รัฐบาลจูไหไดต กแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน

 รับประทานอาหารเย็น บนรถโดยสาร BOX SET
 Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่ องจากตองเป็ นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็ นแบบสุมที่
นั่ งวางหากทานมีความประสงคที่จะระบุที่นั่งบนเครื่องหรือเปลี่ยนที่นั่งจะมีคาใชจายเพิ่มเติมสามารถดูอัต ราคาบริการไดจากทาย
รายการนี้
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
**โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ถนนคูรัก - หวีหนี่ จูไหฟชเชอรเกิรล - โรงละครไขมุกจูไห ศูนยสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ) - รานหยกจีน - วัดผูโถวซื่อ
- ตลาดใตดินกงเปย
เชา
รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก
นํ าทานนั่ งรถชมทิวทัศน ของ ถนนคูรัก THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก
นํ าทุกทานชมสาวงามหวีหนี่ จูไหฟิชเชอรเกิรล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห

่

่

่

นํ าทุนทานถายรูปแวะชมรอบๆโรงละครหอไขมุก หรือ Zhuhai Opera House สถานที่ทองเที่ยวใหมที่เมืองจูไห ภายในมี
โรงละครสําหรับการแสดงโชว (ไมรวมโชว) ภายในมีศูนยการคาตางๆ วิวติดทะเลทุกทานสามามรถเก็บภาพสวยๆไดมากมาย
นํ าทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ เพื่อฝากคนที่ทานรัก .จากนั ้นนํ าทานไปชมยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจัก
วาล บัวหิมะ ยาประจําบานที่มีช่ อ
ื เสียงและมีสรรพคุณมากมาย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยกใหทานไดเลือกชื้อเป็ นของฝาก หรือเป็ นของที่ระลึกแดต ัวทานเอง และชม
สินคาพื้นเมืองของเมืองเซินเจิ้น
จากนั ้นนํ าทานสู วัดผูโถว นมัสการองคสังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ นมัสการเจาแมกวนอิมเพื่อความโชคดี นมัสการ
องคอมิต รพุทธเจาเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา 4 พระองค เพื่ออายุยืนนาน
จากนั ้นใหทานชอปปิ้ งสินคานานาชนิ ดที่ต ลาดใตดินกงเป ย ทานจะสนุกสนานกับการตอรองสินคาราคาถูกทั้ง กระเป า กอป
ปี้ แบรนดเนมดังตางๆ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร เมนู เป าฮื้อ + ไวน แดง
พักที่ Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ถนนคูรัก
เป็ นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิ ยมบนสายถนนสวยงามสุดโรแมนติกของจูไห เพราะมีการจัด
เตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด

หวีหนี่ (จูไหฟชเชอรเกิรล)
เป็ นสัญลักษณของเมืองจูไห เป็ นหินแกะสลักตั้งเดนสงาอยูริมทะเลบริเวณอาวเซียงหู มี
ลักษณะเป็ นรูปของหญิงสาวสวย ขนาดใหญมีความสูงถึง 8.7 เมตร และมีนํ้าหนั กถึง 10
ตัน ที่มือถือไขมุกไวโดยยกขึ้นเหนื อศีษระ ซึ่งรูปสลักนี้ สรางขึ้นตามนิ ทานพื้นบานของ
เมืองจูไห

โรงละครไขมุกจูไห
เป็ นโรงละครรูปทรงเปลือกหอยมุกที่โดดเดนแปลกตาในจูไห ออกแบบโดยสถาปนิ กชื่อ
Chen Keshi ที่นี่เปิ ดการจัดแสดงครั้งแรกในเดือนธันวาคม ปี 2016 โรงละครนี้ ประกอบ
ดวยหองแสดงคอนเสิรต 1,550 ที่นั่งและโรงละคร 500 ที่นั่ง ทรงเปลือกหอยมุกนั ้นมี
ความสูงที่ 90 และ 60 เมตร สามารถมองเห็นไดจากระยะไกล

รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)
ในรานสมุนไพรและยาแผนจีนโบราณนั ้นมีสมุนไพรธรรมชาติต างๆ ที่นาสนใจหลายชนิ ด
แตชนิ ดที่อยากแนะนํ าที่สุดนั ้นมีช่ อ
ื วา "เป าซูหลิง" ซึ่งรูจักกันในนาม "บัวหิมะ" ยาประจํา
บานที่มีช่ อ
ื เสียง ที่คนไทยนิ ยมซื้อไปเป็ นของฝากกลับบาน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รานหยกจีน
หยก (Jade) คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็ นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิ ดหนึ่ ง โดยเฉพาะชาวจีน
ถือวาหยกเป็ นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

วัดผูโถวซื่อ
เป็ นวัดที่ผูคนมักจะมาสักการะองคเจาแมกวนอิม เพื่อเสริมสรางความเป็ นสิริมงคลใหแก
ชีวิต วัดแหงนี้ ต ั้งอยูบริเวณเขามีความยื่งใหญอลังการมาก อีกทั้งเป็ นวัดที่คนจูไหนิยมมา
สวดมนตขอให กิจการงานกาวหน า

ตลาดใตดินกงเปย
เป็ นตลาดที่อยูชั้นใตดินของเมืองจูไห ตลาดที่นี่จะคลาย ๆ มาบุญครองบานเรา ที่มี
ลักษณะเหมือนหางชอปปิ้ งขนาดเล็ก ภายในมีทั้งรานเสื้อผา รองเทา กระเป า เครื่อง
ประดับ และสินคาอื่น ๆ อีกมากมาย ที่สําคัญของที่นี่ราคาถูกมากเพราะวามีสินคาที่นี่ทํา
เลียนแบบจากจีน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู เป าฮื้อ + ไวน แดง
 Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม

สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - โรงงานจิวเวอรรี่ - วัดเจา
แมกวนอิมฮองฮัม - วัดแชกงหมิว - ยานถนนนาธาน - ทา
อากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
จากนั ้นนํ าทานเดินทางกลับสูจูไห โดยรถโคช (รถสาธารณะ) ขามสะพานขามทะเลยาวที่สุดในโลก (ใชเวลาประมาณ 1
ชั่วโมง)..ทานจะตองลากกระเป าสัมภาระของทาน ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดิน
ประมาณ 50-60 นาที
จากนั ้นนํ าชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซึ่งเป็ นโรงงานที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดของฮองกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหา
ซื้อไดในราคาพิเศษ
เดินทางสูวัดเจาแมกวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom) เป็ นวัดเจาแมกวนอิมที่มีช่ อ
ื เสียงแหงหนึ่ งในฮองกง ขอ
พรเจาแมกวนอิมพระโพธิสัต วแหงความเมตตา ชวยคุมครองและปกปั กรักษาวัดเจาแมกวนอิมที่ Hung HomKwun Yum
Temple' เป็ นวัดเกาแกของฮองกง
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
้

่

์

์

่

จากนั ้นเดินทางไป วัดแชกง เป็ นวัดเกาแกที่มีความศักดิส
์ ิทธิม
์ าก คนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจาก
ทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหันนํ าโชคที่ต ั้งอยูในวัดเพื่อจะไดหมุนเวียนชีวิต ของเราและ
ครอบครัวใหมีความเจริญกาวหน าดานหน าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์ และถาหากคนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถ ือวาเป็ นการชวย
หมุนปั ดเป าเอาสิ่งรายและไมดีออกไปใหหมด
นํ าทานอิสระชอปปิ้ งถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน ชอปปิ้ งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคาแบรนดเนม
ชื่อดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา
คํ่า
อิสระอาหารเย็น.... เพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ งตามอัธยาศัย
ไดเวลาอันสมควร พรอมกันที่จุดนั ดพบ เดินทางสูสนามบินฮองกง(เช็คแล็บก็อก)
21.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮองกง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยว
บินที่ EK385 (มีอาหารรอนเสิรพบนเครื่อง)
23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา
เป็ นสะพานขามทะเลที่มีความยาวถึง 55 กิโลเมตร เชื่อมเกาะฮองกง เมืองจูไหของมณฑล
กวางตุง และเกาะมาเกา โดยขั้นตอนสําคัญอยูที่ต ัวสะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร
อุโมงคยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตัวสะพาน สําหรับตัวสะพานรูปทรงตัววาย
จะรนระยะเวลาการเดินทางระหวางฮองกงกับจูไห จากเดิมสามชั่วโมงเหลือเพียงสามสิบ
นาทีเทานั ้น ซึ่งนั บวาชวยบูรณาการการคมนาคมขนสงระหวางเมืองใหญของเขต
เศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแมนํ้าจูเจียงใหมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

โรงงานจิวเวอรรี่
เขาชมโรงงานจิวเวอรรี่ เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อเป็ นของ
ประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซึ่งมีกังหันลมที่มีช่ อ
ื เสียงเป็ นที่นิยม
และเป็ นมงคลแกผูสวมใส

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม
วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัมหรือที่ชาวฮองกงเรียกกันวาวัดเจาแมกวนอิมยืมเงิน เป็ นวัดที่
สรางขึ้นในปี 1873 ซึ่งตอมาไดมีการสรางถนนในปี 1909 คนงานไดทําการขุดเจาะที่พื้น
และเกิดเหตุการณแปลกประหลาดขึ้น คือมีนํ้าคลายๆ สีเลือดไหลซึม ขึ้นมาเป็ นที่กลาว
ขาน กันทั้งเกาะวาเป็ นเลือดของมังกร ชาวฮองกงเลยมาบริจาคเงินที่วัดนี้ เพื่อเป็ นการแก
เคล็ดใหเจาแมกวนอิมป องกันภัยพบัต ิต างๆ ในทุกๆ ปี ชาวฮองกงรวมไปถึงนั กธุรกิจและ
มหาเศรษฐีชาวฮองกงถือเป็ นประเพณีที่จะมากูเงินเจาแมกวนอิมที่วัดแหงนี้ เพื่อนํ าไปเป็ น
ทุนในการประกอบกิจการของตัวเองใหเจริญรุงเรือง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดแชกงหมิว
เป็ นวัดที่สรางขึ้นมาเพื่อบูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็ นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซึ่งเป็ นที่นิยม
ของทั้งชาวเมืองและนั กทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

ยานถนนนาธาน
เป็ นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจมซาจุย



ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนที่ดินที่ถ ูกถมทะเล ที่นี่
เป็ นศูนยการขนสงขนถายสินคาที่สําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานนี้ เป็ นหนึ่ งในทาอากาศยานที่มีผูจํานวนโดยสารมากที่สุด
ในโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

อิสระอาหารเย็น.... เพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ งตามอัธยาศัย
มีอาหารรอนเสิรพบนเครื่อง
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

การชําระเงิน
1. ชําระเงินคาทัวรเต็มจํานวน โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินคาทัวรแลวเทานั ้น
2. สงสําเนาหน าพาสปอรต ของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 วันนั บจากวันจอง หากไมสงสําเนา
หน าพาสปอรต ทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัต โนมัต ิ
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต อ จะตองไม
เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหน าที่)
คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัต ิเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต ั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5
ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %
10. คานํ้ าหนั กสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส Economy class 30 กิโล / เอ
มิเรตส Business class 40 กิโล / ฮองกงแอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟิค 30 กิโล/ แอรมาเกา 20 กิโล คาประกันวินาศภัยเครื่อง
บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
11. คาวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรต ไทยเทานั ้น)
12. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิ ด ยกเลิกวีซากรุป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ ์
เก็บคาใชจายทั้งหมด

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนี ยมการจัดทําหนั งสือเดินทาง
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2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนี ยมหนั งสือเดินทาง, คานํ้ าหนั กเกินจากทาง
สายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว, คากระเป าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เป็ นตน
3. คาธรรมเนี ยมนํ้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาบริการยกกระเป าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 2,000 บาท ตลอดทริป

วีซา
Passport หรือหนั งสือเดินทาง ตองมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือนนั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
**เนื่ องจกรณีเด็กอายุต ํ่ากวา 18 ปี บริบูรณ นั บจากวันเดินทางกลับคิดคาบริการเพิ่ม ทานละ 3,500 บาท**
ราคาเด็กทารก [อายุไมถ ึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 5,000 บาท ราคานี้ รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง
เนื่ องจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ REFUND ได
3. นั่ งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูที่จะนั่ งตองมีคุณสมบัต ิต รงตามที่สายการบินกําหนด เชน
ตองเป็ นผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ น
ื ไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได (นํ้ า
หนั กประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหน าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั ้น
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่ องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมต ิดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็ น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต องแจงลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับอัต ราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกงดอลลารหากลูกคาไมมีความประสงค
จะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก ทานเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮองกง / คน /
ราน

การยกเลิก
แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท
แจงยกเลิก น อยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปี ใหม, สงกรานต เป็ นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการ
บินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น ไมสนั บสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุนโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและญี่ปุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหน าที่เทานั ้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
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เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

