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เฮฮา ข้ามสะพาน ฮ่องกง จูไห ่เซนิเจิน้ 3 วัน 2 คนื 
EK 3 วัน 2 คืน เดนิทาง สิงหาคม-ตุลาคม 2562  



เร่ิมต้นเพยีง 7,888.- 
ขา้มสะพาน HZMB ท่ียาวที่สดุในโลก | วดักวนอ ู| ถนนคูร่กั | สาวงามหวีหน่ี | ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน

และตลาดตงเหมิน | วดัแชกง | เจา้แม่กวนอิม ณ ชายหาดรพีลสัเบย ์| รวมคา่วีซา่ 144 ชม. 

 
 

  

 

 

 

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง(สนามบินนานาชาตฮิ่องกง) (EK384: 14.05-18.05)-
จูไห ่(โดยรถโค้ชสาธารณะข้ามสะพานทีย่าวทีสุ่ดในโลก)   

10.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิบริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร์ T สายการบิน Emirate Airline โดยมีเจา้หนา้ที่ ... 
คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

14.05 น. ออกเดินทางสูฮ่่องกงโดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK384 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลอืกท่ีนั่งบนเครื่องเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็นแบบสุม่ท่ีนั่งว่าง
หากทา่นมีความประสงคท์ี่จะระบทุี่นั่งบนเครือ่งหรอืเปลีย่นที่นั่งจะมีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมสามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการ
นี*้ 

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรยีบรอ้ยแลว้พรอ้มกนัณ
ทางออกEXIT B สนามบินตัง้อยู่บนเกาะลนัเตาฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกับ
มณฑลกวางตุง้ 
จากนัน้น าท่านเดินทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์นัทนัสมยัผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทาง
รถยนตท์ี่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึง่ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลกนอรแ์มนฟอสเตอรร์ะหวา่งทางท่าน
จะไดช้มทิวทศันข์องเกาะฮ่องกง 

 จากน้ันน าท่านเดนิทางกลับสู่จูไห่ โดยรถโค้ช (รถสาธารณะ)  ข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก (ใช้เวลาประมาณ 1 

ชั่วโมง)..ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของท่าน ในการเดินทางขา้มด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดิน

ประมาณ 50-60 นาที เมืองจไูหเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จไูห”่ไดร้บัการยกย่องจากสหประชาชาติใหเ้ป็น “เมือง

มหศัจรรยแ์หง่สาธารณรฐัประชาชนจีน” 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)-ฮ่องกง(สนามบินนานาชาติฮ่องกง)(EK384: 14.05-18.05)-จไูห่ (โดยรถโคช้สาธารณะขา้มสะพานที่ยาว 
           ที่สดุในโลก)   
วนัท่ี 2. จไูห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวีหน่ี-เซินเจิน้-วดักวนอ-ู รา้นบวัหิมะ-รา้นยางพารา-รา้นหยก-อิสระชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมิน-ถ่ายรูปชิคๆ ทีดา้นหนา้  

Window of the world 
วนัที่ 3  เซินเจิน้ (โดยรถไฟ)-ฮ่องกงเจา้แม่กวนอิม ณ ชายหาดรีพลสัเบย -์Jewelry Factory-วดัแชกง-อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-ฮ่องกง(สนามบิน

นานาชาติฮ่องกง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)(EK385 : 21.30-23.45) 
 



 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า – BOX SET   
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั จูไห่ Jinjiang Inn  Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที ่2 
จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหน่ี-เซินเจิน้- วัดกวนอู-ร้านบัวหิมะ-ร้านยางพารา-ร้านหยก-อิสระ 
ช้อปป้ิงตลาดตงเหมิน-ถ่ายรูปชิคๆ ทดี้านหน้า  Window of the world 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที่พกั 
 น าท่านนั่งรถชมทิวทศันข์อง ถนนคูร่กั  THE LOVER’S ROAD ถนนเรยีบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรฐับาลเมืองจูไห่

ไดต้กแต่งภูมิทัศน ์ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรบัพักผ่อนหย่อนใจ และที่ไดช่ื้อว่าถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริม
ชายหาดแหง่นีไ้ดม้ีการน าเกา้อี ้หรือมา้นั่งซึ่งท ามาส าหรบั 2 คนนั่งเท่านัน้ จึงไดช่ื้อวา่ถนนคู่รกั ปัจจบุนัเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รกั  
น าทกุท่านชมสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณข์องเมืองจูไห่ บรเิวณอ่าวเซียงห ูเป็นรูปแกะสลกัสงู 
8.7 เมตร ถือไขม่กุอยูร่มิทะเล  
และน าทา่นเดินทางสูศ่นูยส์มนุไพรจีนหรอืบวัหิมะ เพื่อฝากคนท่ีทา่นรกั .จากนัน้น าทา่นไปชมยาสมนุไพรจีนและซือ้ยาครอบจกัวาล 
บวัหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสยีงและมีสรรพคณุมากมาย ช่วยรกัษาแผลจากการโดนความรอ้นเช่น น า้รอ้นลวก หรือ น า้มนั ช่วย
ลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกไดด้ี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วย
แกปั้ญหาสวิ ฝา้ จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้  
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิน้  โดยรถโค้ชใช้เวลาในการเดินประมาณ 3 ชั่วโมง  “เมืองเซินเจิน้” ซึง่เป็นเมือง 1 ใน 
4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ที่ส  าคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวม
เทคโนโลยีและความทนัสมยัอีกดว้ย 

 



กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านชม รา้นหยก มีสนิคา้มากมายเก่ียวกบัหยกใหท้่านไดเ้ลือกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของที่ระลกึแด่ตวัท่านเอง และชมสินคา้

พืน้เมืองของเมืองเซินเจิน้ อาทิเช่น ยางพารา ฯลฯ เพื่อฝากคนท่ีทา่นรกั   
น าทา่นเดินทางสูว่ัดกวนอู Kuan Au Temple เป็นวดัท่ีศกัดิส์ทิธเ์ป็นท่ีนิยมในเมืองเซินเจิน้ เทพเจา้กวนอเูป็นเทพสญัลกัษณ ์แห่ง
ความซื่อสตัยค์วามจงรกัภกัดีและความกลา้หาญ ความกตญัญ ูโชคลาภ บารมี นิยมขอพรในเรือ่งหนา้ที่การงาน สกัการะขอพระ 
และกราบไหวท้า่นเพื่อความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเอง และครอบครวั 

 
จากนัน้เดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็นศนูยร์วมแห่งการชอ้ปป้ิงสินคา้ภายในประเทศ ท่ีนี่นบัว่าเป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวนิยมมา 
ชอ้ปป้ิง เพราะนอกจากที่นี่จะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแลว้ยงัเป็นแหลง่รวมเรือ่งอาหารการกินอีกดว้ย ที่นี่มีสนิคา้หลากหลายมากมาย ไม่
วา่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ราคาไม่แพงเรียกว่าใครชอบต่อรบัรองว่าสนกุแน่ๆ...น าทกุท่านแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
Window of the World (ดา้นนอก) เมืองจ าลองที่รวบรวมเอาแลนดม์ารก์ของแตล่ะประเทศยอ่สว่นไวด้ว้ยกนัท่ีนี่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนู เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั เซินเจิน้ Higgert shenzhen  Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
เซนิเจิน้ (โดยรถไฟ)]-ฮ่องกง-วัดแชกง-เจ้าแม่กวนอิม ณ ชายหาดรีพลัสเบย-์Jewelry Factory-
อิสระช้อปป้ิงถนนนาธาน-ฮ่องกง(สนามบนินานาชาตฮิ่องกง)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)
(EK385 : 21.30-23.45) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติ่มซ า 
 น าท่านเดินทางสูเ่มือง ฮ่องกง โดยรถไฟใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง  (ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทาง) ท่านจะตอ้งลาก

กระเป๋าสมัภาระดว้ยตวัของท่านเองในการเดินทางขา้มด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 45-60 
นาที  
จากน้ันน าชมโรงงานจิวเวอรร่ี์ ซ่ึงเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับท่าน
สามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ !! และแวะซื้อของฝากของดีของฮ่องกงกลับไปฝากคนที่บ้านน าท่านชมโรงงานที่มี
ชื่อเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับร้าน Jewelry Factory  
จากนัน้เดินทางไป วัดแชกง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัดิ์สทิธ์ิมาก มีอายกุว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วดัแชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็น
อนสุรณถ์ึงบคุคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมีช่ือวา่ทา่นแชกง เนื่องจากมีเหตกุารณจ์ลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใตข้องจีนและทา่นแชกง
ได้ท าวีระประวัติไว ้ท าใหค้นทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเช่ือถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบ
ผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหนัน าโชคที่ตัง้อยู่ในวดัเพื่อจะไดห้มุนเวียนชีวิตของเราและครอบครวัใหม้ีความ
เจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัดิ์ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะหร์า้ยก็ถือว่าเป็นการช่วยหมนุปัดเป่าเอาสิ่ง
รา้ยและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์ังหนัน าโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, สม
ความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดันีเ้พื่อถวาย



กงัหนัลมเพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาสิ่งชั่วรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดีเขา้มาแทน     

 
 

กลางวนั 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าทา่นนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอิมและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปี

จะมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาสกัการบูชาขอพรศักดิ์สิทธ์ิจากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภ 
โดยเฉพาะการขอลกูที่เช่ือกนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทกุครัง้ไป  
 

 
น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ชอ้ปป้ิงที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดัง
ต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis 
Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ DFS  Galleria   

 อิสระอาหารเย็น.... เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ เดินทางสูส่นามบินฮ่องกง(เช็คแลบ็ก็อก) 

21.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาติฮ่องกง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Emirate Airlines  เที่ยวบินที่  
EK385 (มีอาหารร้อนเสิรพ์บนเคร่ือง) 

23.45 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการ : เฮฮา ข้ามสะพาน ฮ่องกง จไูห ่เซนิเจิน้ 3 วนั 2 คนื 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ทา่นละ 

วนัท่ี 30ส.ค.-01 ก.ย 62 7,888.- 12,388.- 12,388.- 12,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 31ส.ค.-02 ก.ย 62 7,888.- 12,388.- 12,388.- 12,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 06-08 ก.ย 62 7,888.- 12,388.- 12,388.- 12,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 13-15 ก.ย 62 7,888.- 12,388.- 12,388.- 12,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 14-16 ก.ย 62 7,888.- 12,388.- 12,388.- 12,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 20-22 ก.ย 62 7,888.- 12,388.- 12,388.- 12,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 21-23 ก.ย 62 7,888.- 12,388.- 12,388.- 12,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 05-07 ต.ค. 62 7,888.- 12,388.- 12,388.- 12,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 18-20 ต.ค. 62 8,888.- 13,388.- 13,388.- 13,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 19-21 ต.ค. 62 8,888.- 13,388.- 13,388.- 13,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 25-27 ต.ค. 62 8,888.- 13,388.- 13,388.- 13,388.- 3,500.- 
วนัท่ี 26-28 ต.ค. 62 8,888.- 13,388.- 13,388.- 13,388.- 3,500.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจกรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ ์นับจากวันเดนิทางกลับคดิค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 4,500 บาท** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินคา่ทวัรแ์ลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่

สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากทา่นที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวก

ในการเดินทางทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

5. การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
6. การยกเลกิารเดินทาง 
 6.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
 6.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 5,000 บาท 

6.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 



6.4 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนั
ตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการ
คืนเงินมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

6.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศที่
ระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการพิจารณาของ
เจ้าหนา้ที่เท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่
สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

6.6 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดินทาง 
 พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
10. ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเ์อเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส ์Economy class 30 

กิโล / เอมิเรตส ์Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอรไ์ลน ์20 กิโล / คาเธ่ยแ์ปซิฟิค 30 กิโล/ แอรม์าเก๊า 20 กิโล ค่า
ประกนัวินาศภยัเครือ่งบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 

11.  คา่วีซา่กรุป๊แบบ 144 ชั่วโมง (ไมส่ามารถท าคืนไดใ้นกรณีลกูคา้ที่มีวีซา่อยูแ่ลว้และส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 
12.  กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซา่กรุป๊ 144 ชั่วโมง  ทางบรษัิทขอเก็บค่าวีซา่ที่เกิดขึน้ตามจรงิ และทางบริษัทฯขอ  

สงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 



1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบินแลว้  หากทา่นยกเลิกทวัร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ  เนื่องจากสายการบินแอรม์าเก๊า ไมส่ามารถท าการ REFUND ได ้

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่ สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่น
การเดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้อื คา่ธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 



1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ
สกุลฮอ่งกงดอลลาร ์

 
หากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จาก 
        ท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน, เหรียญฮอ่งกง / คน / ร้าน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทวัร์ฮ่องกง กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าทีจ่ะตดิต่อกลบั  

เพ่ือแจ้งรายละเอยีดการช าระเงนิโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ฮ่องกง
http://www.thaifly.com/

