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NT025
ทวัรฮ์อ่งกง จไูห ่เซนิเจนิ 3 วัน 2 คนื (EK)
ทัวรฮ์่องกง มาเก๊า จนี , 3 วัน 2 คนื ,

JINJIANG INN HOTEL  , Higgert Hotel

ฮอ่งกง - จไูห ่-  ถนนคูรั่ก - สาวงามหวหีนี - เซนิเจนิ - รา้นหยก
วดักวนอ ู- รา้นบวัหมิะ - รา้นยางพารา  - อสิระชอ้ปปิงถนนนาธาน 

อสิระชอ้ปปิงตลาดตงเหมนิ - WINDOW OF THE WORLD - วดัแชกง
เจา้แมก่วนอมิ ณ ชายหาดรพีลัสเบย ์- JEWELRY FACTORY

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - ฮอ่งกง(สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง) - จไูห ่(โดยรถโคช้สาธารณะขา้มสะพานทยีาวทสีดุในโลก)

10.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ Emirate Airline โดยมเีจา้หนา้ที
คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น

14.05 น.



ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดย สายการบนิ Emirate Airline เทยีวบนิท ีEK384
**ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครือง เนืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ ซงึระบบการจองทนัีงเป็นแบบสุม่ทนัีงวา่ง
หากทา่นมคีวามประสงคท์จีะระบทุนัีงบนเครืองหรือเปลยีนทนัีง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ**

18.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณทางออก
EXIT B สนามบนิตังอยู่บนเกาะลันเตาฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้

จากนันนําทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอั์นทันสมัย ผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE)
ซงึเป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์มีคีวามยาวมากกวา่ 2.2 กโิลเมตร ซงึไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังระดับโลก นอรแ์มนฟอสเตอร์
ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮ่องกง

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่จไูห ่โดยรถโคช้ (รถสาธารณะ) ขา้มสะพานขา้มทะเลยาวทสีดุในโลก (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชวัโมง)
ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่น ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 50-60 นาที
เมอืงจไูห ่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี “จไูห”่ ไดรั้บการยกย่องจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น
“เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี”

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ แบบ BOX SET

ทพีกั
Jinjiang Inn Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
จไูห ่- ถนนคูร่กั - สาวงามหวหีน ี- เซนิเจนิ - วดักวนอ ู- รา้นบวัหมิะ - รา้นยางพารา - รา้นหยก - อสิระชอ้ปปิงตลาดตงเหมนิ -
ถา่ยรูปชคิๆ ทดีา้นหนา้ Window of the world

เชา้
รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพัีก

นําทา่นนังรถชมทวิทัศนข์อง ถนนคูร่กั THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดทสีวยงามแสนจะโรแมนตกิ
ซงึรัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดต้กแตง่ภมูทัิศน ์ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผอ่นหย่อนใจ และทไีดช้อืวา่ถนนคูรั่ก
ก็เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นีไดม้กีารนําเกา้อ ีหรือมา้นังซงึทํามาสําหรับ 2 คนนังเทา่นัน จงึไดช้อืวา่ถนนคูรั่ก
ปัจจบัุนเป็นทนียิมของบรรดาคูรั่ก

นําทกุทา่นชม สาวงามหวหีน ีจไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสญัลักษณ์ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอ่าวเซยีงห ูเป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร
ถอืไขมุ่กอยู่รมิทะเล

จากนันนําทา่นสู ่ศนูยส์มุนไพรจนี หรือ บวัหมิะ ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่
น ้าํรอ้นลวก หรือ น ้าํมัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทโีดนลวกไดด้ี
หรือจะทาเพอืป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งดําบนใบหนา้ใหห้นา้ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจนิ โดยรถโคช้ใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 3 ชวัโมง "เมอืงเซนิเจนิ" ซงึเป็นเมอืง 1 ใน 4
เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทสํีาคัญของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกยีวกับหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชอืเป็นของฝาก หรือเป็นของทรีะลกึแดตั่วทา่นเอง
และชมสนิคา้พนืเมอืงของเมอืงเซนิเจนิ อาทเิชน่ ยางพารา ฯลฯ เพอืฝากคนททีา่นรัก 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอ ู(Kuan Au Temple)  เป็นวัดทศัีกดสิทิธเ์ป็นทนียิมในเมอืงเซนิเจนิ เทพเจา้กวนอูเป็นเทพสญัลักษณ์
แหง่ความซอืสตัยค์วามจงรักภักดแีละความกลา้หาญ ความกตัญ  ูโชคลาภ บารม ีนยิมขอพรในเรืองหนา้ทกีารงาน สกัการะขอพระ
และกราบไหวท้า่นเพอืความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเอง และครอบครัว



จากนันเดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศนูยร์วมแหง่การชอ้ปปิงสนิคา้ภายในประเทศ ทนีีนับวา่เป็นสถานททีนัีกทอ่งเทยีวนยิมมา ชอ้ปปิง
เพราะนอกจากทนีีจะเป็นแหลง่ชอ้ปปิงแลว้ยังเป็นแหลง่รวมเรืองอาหารการกนิอกีดว้ย ทนีีมสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไม่วา่จะเป็นเสอืผา้ รองเทา้
กระเป๋า ของเลน่ ราคาไม่แพงเรียกวา่ใครชอบตอ่รับรองวา่สนุกแน่ๆ

นําทกุทา่นแวะถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ ณ Window of the World (ดา้นนอก)
เมอืงจําลองทรีวบรวมเอาแลนดม์ารก์ของแตล่ะประเทศย่อสว่นไวด้ว้ยกันทนีี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนู เป๋าฮอื + ไวนแ์ดง

ทพีกั
Higgert shenzhen Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เซนิเจนิ (โดยรถไฟ) - ฮอ่งกง - วดัแชกง - เจา้แมก่วนอมิ ณ ชายหาดรพีลสัเบย ์- Jewelry Factory - อสิระชอ้ปปิงถนนนาธาน -
ฮอ่งกง(สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง) - กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร แบบตมิซํา

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอ่งกง โดยรถไฟใชเ้วลาประมาณ 1 ชวัโมง (ขนึอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดนิทาง)
ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระดว้ยตัวของทา่นเองในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60
นาท ี

จากนันนําชม โรงงานจวิเวอรร์ ีซงึเป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงทสีดุของฮ่องกงในเรืองการออกแบบเครืองประดับ
ทา่นสามารถหาซอืไดใ้นราคาพเิศษ!! 

จากนันเดนิทางไป วดัแชกง เป็นวัดเกา่แกท่มีคีวามศักดสิทิธมิาก มอีายุกวา่ 300 ปีตังอยู่ในเขต Shatin
วัดแชกงสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนงึเป็นทหารมชีอืวา่ทา่นแชกง เนืองจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขนึในทางภาคใตข้องจนี
และทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทัวไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชอืถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกง
จะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันนําโชคทตัีงอยู่ในวัด
เพอืจะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ ยศศักดิ
และถา้หากคนทดีวงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาสงิรา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4 ใบพัด คอืพร 4
ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันท ี2
ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธรุกจิจะมาวัดนี
เพอืถวายกังหันลมเพราะเชอืวา่กังหันจะชว่ยพัดพาสงิชวัรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นนมัสการขอพรจาก เจา้แมก่วนอมิ และ เทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขนึในปี ค.ศ.1993
ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทยีวจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดสิทิธจิากเจา้แม่กวนอมิเจา้แม่ทับทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ
โดยเฉพาะการขอลกู ทเีชอืกันวา่ถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทกุครังไป นําทา่นอสิระชอ้ปปิงท ีถนนนาธาน ตามอัธยาศัย เชน่ ชอ้ปปิงท ีOcean
Terminal และ Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังตา่ง  ๆระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier,
Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีท ีDFS Galleria

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงตามอธัยาศยั***

ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกันทจีดุนัดพบ เพอืเดนิทางสู ่สนามบนิฮอ่งกง(เช็คแล็บก็อก)

21.30 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง เพอืเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ Emirate Airlines เทยีวบนิท ีEK385
(มอีาหารรอ้นบรกิารบนเครือง)

23.45 น.



เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊ จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี23 สงิหาคม 2562 เวลา 10:03 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊ จนี

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล /
ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 30 กโิล/ แอรม์าเกา๊ 20 กโิล คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่วซีา่กรุป๊แบบ 144 ชัวโมง (ไมส่ามารถทําคนืไดใ้นกรณลีกูคา้ทมีวีซีา่อยูแ่ลว้และสาํหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน)

• กรณทีทีาง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุป๊ 144 ชัวโมง ทางบรษัิทขอเกบ็คา่วซีา่ทเีกดิขนึตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ สงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนด,
คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• ชําระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิคา่ทวัรแ์ลว้เทา่นนั

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 20 วันกอ่นการเดนิทาง



กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 5,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(10ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯเรยีกเกบ็

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ เนอืงจากสายการบนิแอรม์าเกา๊
ไมส่ามารถทําการ REFUND ได ้

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่วทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุฮอ่งกงดอลลาร์

• หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 300 หยวน,
เหรยีญฮ่องกง / คน / รา้น
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