
#14927 ทัวรฮองกง จูไห 3 วัน 2 คืน วัดแชกงหมิว ขาม
สะพานยาวสุดในโลก บิน EK
ทัวรฮองกง จูไห ถนนคูรัก สาวงามหวีหนี่ ถายรูปกับโรงละครหอไขมุข วัดผูโถว
ตลาดกงเปย วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม วัดแชกง ถนนนาธาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - สะพานแขวนซิงหมา - สะพาน
ขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - จูไห   

Jinjiang
Inn
Hotel
หรือ
เทียบเทา

2 ถนนคูรัก - หวีหน่ี (จูไหฟิชเชอรเกิรล) - โรงละครไขมุกจูไห - รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ
และบัวหิมะ) - รานหยกจีน - วัดผูโถวซ่ือ - ตลาดใตดินกงเปย   

Jinjiang
Inn
Hotel
หรือ
เทียบเทา

3 สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - โรงงานจิวเวอรร่ี - วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม - วัดแชกงห
มิว - ยานถนนนาธาน - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก -
สะพานแขวนซิงหมา - สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - จูไห

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

10.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร T สายการบิน Emirate
Airline โดยมีเจาหนาท่ี ... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

บาย

14.05 น. ออกเดินทางสูฮองกง โดยสายการบิน Emirate Airline เท่ียวบินท่ี EK384

*ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจองท่ีน่ังเป็นแบบสุมท่ี
น่ังวางหากทานมีความประสงคท่ีจะระบุท่ีน่ังบนเครื่องหรือเปล่ียนท่ีน่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติมสามารถดูอัตราคาบริการไดจากทาย
รายการน้ี*

ค่ํา

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮองกง (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอยแลวพรอมกันณทางออก EXIT B

จากนั้นนําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัยผานสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็นสะพาน
แขวนทางรถยนต

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูจูไห โดยรถโคช (รถสาธารณะ) ขามสะพานขามทะเลยาวท่ีสุดในโลก (ใชเวลาประมาณ 1
ชั่วโมง)..ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทาน ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดิน
ประมาณ 50-60 นาที

รับประทานอาหารค่ํา – BOX SET

พักท่ี Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ถนนคูรัก - หวีหน่ี จูไหฟชเชอรเกิรล - โรงละครไขมุกจูไห -
ศูนยสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ) - รานหยกจีน - วัดผูโถวซ่ือ
- ตลาดใตดินกงเปย

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจองท่ีน่ังเป็นแบบสุมท่ี
น่ังวางหากทานมีความประสงคท่ีจะระบุท่ีน่ังบนเครื่องหรือเปล่ียนท่ีน่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติมสามารถดูอัตราคาบริการไดจากทาย
รายการน้ี

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

สะพานแขวนซิงหมา

สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา

จูไห

 รับประทานอาหารเย็น บนรถโดยสาร BOX SET

 Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา

เป็นสะพานขามชองแคบในฮองกง ตั้งชื่อตามชื่อเกาะท่ีสะพานเชื่อมอยู คือ เกาะซิงย่ีและ
เกาะหมาวัน มีชวงกลางยาว 1,377 เมตร สูง 206 เมตร ขณะสรางเสร็จในปี ค.ศ. 1997
ติดอันดับเป็นสะพานแขวนท่ีมีชวงกลางยาวท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู
ท่ีอันดับท่ี 7 ของโลก

เป็นสะพานขามทะเลท่ีมีความยาวถึง 55 กิโลเมตร เชื่อมเกาะฮองกง เมืองจูไหของมณฑล
กวางตุง และเกาะมาเกา โดยขั้นตอนสําคัญอยูท่ีตัวสะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร
อุโมงคยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตัวสะพาน สําหรับตัวสะพานรูปทรงตัววาย
จะรนระยะเวลาการเดินทางระหวางฮองกงกับจูไห จากเดิมสามชั่วโมงเหลือเพียงสามสิบ
นาทีเทานั้น ซ่ึงนับวาชวยบูรณาการการคมนาคมขนสงระหวางเมืองใหญของเขต
เศรษฐกิจสามเหล่ียมปากแมน้ําจูเจียงใหมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น

จูไหเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน ท่ีน่ีไดรับยกยองจากสหประชาชาติ
ใหเป็น "เมืองมหัศจรรย แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน" สัญลักษณของเมืองจูไห คือ "หว่ี
หน่ี" เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก ซ่ึงย่ืนออกไปในทะเล และยังมีถนนคูรัก เป็นถนนซ่ึงอยู
ริมชายหาดท่ีรัฐบาลจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก

นําทานน่ังรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก

นําทุกทานชมสาวงามหวีหน่ี จูไหฟิชเชอรเกิรล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห

่ ่ ่



นําทุนทานถายรูปแวะชมรอบๆโรงละครหอไขมุก หรือ Zhuhai Opera House สถานท่ีทองเท่ียวใหมท่ีเมืองจูไห ภายในมี
โรงละครสําหรับการแสดงโชว (ไมรวมโชว) ภายในมีศูนยการคาตางๆ วิวติดทะเลทุกทานสามามรถเก็บภาพสวยๆไดมากมาย

นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ เพ่ือฝากคนท่ีทานรัก .จากนั้นนําทานไปชมยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจัก
วาล บัวหิมะ ยาประจําบานท่ีมีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยกใหทานไดเลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแดตัวทานเอง และชม
สินคาพ้ืนเมืองของเมืองเซินเจ้ิน

จากนั้นนําทานสู วัดผูโถว นมัสการองคสังกระจายเพ่ือความอุดมสมบูรณ นมัสการเจาแมกวนอิมเพ่ือความโชคดี นมัสการ
องคอมิตรพุทธเจาเพ่ือการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา 4 พระองค เพ่ืออายุยืนนาน

จากนั้นใหทานชอปป้ิงสินคานานาชนิดท่ีตลาดใตดินกงเปย ทานจะสนุกสนานกับการตอรองสินคาราคาถูกท้ัง กระเปา กอป
ป้ีแบรนดเนมดังตางๆ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู เปาฮ้ือ + ไวนแดง

พักท่ี Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา

ถนนคูรัก

หวีหนี่ (จูไหฟชเชอรเกิรล)

โรงละครไขมุกจูไห

รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมบนสายถนนสวยงามสุดโรแมนติกของจูไห เพราะมีการจัด
เตรียมสถานท่ีใหเหมาะสมกับคูรักมากท่ีสุด

เป็นสัญลักษณของเมืองจูไห เป็นหินแกะสลักตั้งเดนสงาอยูริมทะเลบริเวณอาวเซียงหู มี
ลักษณะเป็นรูปของหญิงสาวสวย ขนาดใหญมีความสูงถึง 8.7 เมตร และมีน้ําหนักถึง 10
ตัน ท่ีมือถือไขมุกไวโดยยกขึ้นเหนือศีษระ ซ่ึงรูปสลักน้ีสรางขึ้นตามนิทานพ้ืนบานของ
เมืองจูไห

เป็นโรงละครรูปทรงเปลือกหอยมุกท่ีโดดเดนแปลกตาในจูไห ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ
Chen Keshi ท่ีน่ีเปิดการจัดแสดงครั้งแรกในเดือนธันวาคม ปี 2016 โรงละครน้ีประกอบ
ดวยหองแสดงคอนเสิรต 1,550 ท่ีน่ังและโรงละคร 500 ท่ีน่ัง ทรงเปลือกหอยมุกนั้นมี
ความสูงท่ี 90 และ 60 เมตร สามารถมองเห็นไดจากระยะไกล

ในรานสมุนไพรและยาแผนจีนโบราณนั้นมีสมุนไพรธรรมชาติตางๆ ท่ีนาสนใจหลายชนิด
แตชนิดท่ีอยากแนะนําท่ีสุดนั้นมีชื่อวา "เปาซูหลิง" ซ่ึงรูจักกันในนาม "บัวหิมะ" ยาประจํา
บานท่ีมีชื่อเสียง ท่ีคนไทยนิยมซ้ือไปเป็นของฝากกลับบาน



วันท่ี 3 สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - โรงงานจิวเวอรร่ี - วัดเจา
แมกวนอิมฮองฮัม - วัดแชกงหมิว - ยานถนนนาธาน - ทา
อากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รานหยกจีน

วัดผูโถวซื่อ

ตลาดใตดินกงเปย

 บาย

หยก (Jade) คือชื่อท่ีใชเรียกหินซ่ึงเป็นอัญมณีอันล้ําคามากชนิดหน่ึง โดยเฉพาะชาวจีน
ถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาท้ังมวล

เป็นวัดท่ีผูคนมักจะมาสักการะองคเจาแมกวนอิม เพ่ือเสริมสรางความเป็นสิริมงคลใหแก
ชีวิต วัดแหงน้ีตั้งอยูบริเวณเขามีความย่ืงใหญอลังการมาก อีกท้ังเป็นวัดท่ีคนจูไหนิยมมา
สวดมนตขอให กิจการงานกาวหนา

เป็นตลาดท่ีอยูชั้นใตดินของเมืองจูไห ตลาดท่ีน่ีจะคลาย ๆ มาบุญครองบานเรา ท่ีมี
ลักษณะเหมือนหางชอปป้ิงขนาดเล็ก ภายในมีท้ังรานเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่อง
ประดับ และสินคาอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีสําคัญของท่ีน่ีราคาถูกมากเพราะวามีสินคาท่ีน่ีทํา
เลียนแบบจากจีน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู เปาฮ้ือ + ไวนแดง

 Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูจูไห โดยรถโคช (รถสาธารณะ) ขามสะพานขามทะเลยาวท่ีสุดในโลก (ใชเวลาประมาณ 1
ชั่วโมง)..ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทาน ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดิน
ประมาณ 50-60 นาที

จากนั้นนําชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของฮองกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหา
ซ้ือไดในราคาพิเศษ

เดินทางสูวัดเจาแมกวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom) เป็นวัดเจาแมกวนอิมท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึงในฮองกง ขอ
พรเจาแมกวนอิมพระโพธิสัตวแหงความเมตตา ชวยคุมครองและปกปักรักษาวัดเจาแมกวนอิมท่ี Hung HomKwun Yum
Temple' เป็นวัดเกาแกของฮองกง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้นเดินทางไป วัดแชกง เป็นวัดเกาแกท่ีมีความศักดิส์ิทธิม์าก คนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจาก
ทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหันนําโชคท่ีตั้งอยูในวัดเพ่ือจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและ
ครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาท่ีการงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถาหากคนท่ีดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเป็นการชวย
หมุนปัดเปาเอาสิ่งรายและไมดีออกไปใหหมด

นําทานอิสระชอปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน ชอปป้ิงท่ี Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคาแบรนดเนม
ชื่อดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น.... เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ไดเวลาอันสมควร พรอมกันท่ีจุดนัดพบ เดินทางสูสนามบินฮองกง(เช็คแล็บก็อก)

21.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮองกง เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirate Airlines เท่ียว
บินท่ี EK385 (มีอาหารรอนเสิรพบนเครื่อง)

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา

โรงงานจิวเวอรรี่

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสะพานขามทะเลท่ีมีความยาวถึง 55 กิโลเมตร เชื่อมเกาะฮองกง เมืองจูไหของมณฑล
กวางตุง และเกาะมาเกา โดยขั้นตอนสําคัญอยูท่ีตัวสะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร
อุโมงคยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตัวสะพาน สําหรับตัวสะพานรูปทรงตัววาย
จะรนระยะเวลาการเดินทางระหวางฮองกงกับจูไห จากเดิมสามชั่วโมงเหลือเพียงสามสิบ
นาทีเทานั้น ซ่ึงนับวาชวยบูรณาการการคมนาคมขนสงระหวางเมืองใหญของเขต
เศรษฐกิจสามเหล่ียมปากแมน้ําจูเจียงใหมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น

เขาชมโรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัมหรือท่ีชาวฮองกงเรียกกันวาวัดเจาแมกวนอิมยืมเงิน เป็นวัดท่ี
สรางขึ้นในปี 1873 ซ่ึงตอมาไดมีการสรางถนนในปี 1909 คนงานไดทําการขุดเจาะท่ีพ้ืน
และเกิดเหตุการณแปลกประหลาดขึ้น คือมีน้ําคลายๆ สีเลือดไหลซึม ขึ้นมาเป็นท่ีกลาว
ขาน กันท้ังเกาะวาเป็นเลือดของมังกร ชาวฮองกงเลยมาบริจาคเงินท่ีวัดน้ีเพ่ือเป็นการแก
เคล็ดใหเจาแมกวนอิมปองกันภัยพบัติตางๆ ในทุกๆ ปีชาวฮองกงรวมไปถึงนักธุรกิจและ
มหาเศรษฐีชาวฮองกงถือเป็นประเพณีท่ีจะมากูเงินเจาแมกวนอิมท่ีวัดแหงน้ีเพ่ือนําไปเป็น
ทุนในการประกอบกิจการของตัวเองใหเจริญรุงเรือง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดแชกงหมิว บาย

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือบูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ



 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็น.... เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิงตามอัธยาศัย

มีอาหารรอนเสิรพบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ยานถนนนาธาน
เป็นถนนหลักในเมืองท่ีว่ิงอยูในยานเกาลูน และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจมซาจุย

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

การชําระเงิน
1. ชําระเงินคาทัวรเต็มจํานวน โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินคาทัวรแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนา
หนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 %

10. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 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
บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

11. คาวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาท่ีมีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรตไทยเทานั้น)

12. กรณีท่ีทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซากรุป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ ์
เก็บคาใชจายท้ังหมด

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
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2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการ
เดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 2,000 บาท ตลอดทริป

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

**เน่ืองจกรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บริบูรณ นับจากวันเดินทางกลับคิดคาบริการเพ่ิม ทานละ 3,500 บาท**

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ REFUND ได

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลฮองกงดอลลารหากลูกคาไมมีความประสงค
จะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจาก ทานเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮองกง / คน /
ราน

การยกเลิก
แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท

แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการ
บินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญ่ีป ุนโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญ่ีป ุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
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เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น**

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น


