ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน
เดินทาง ตุลาคม 62

กวางเจาแฟร์ครั้งที่ 125th (China Import And Export Fair Complex) | เข้างาน 2 วันเต็ม | รวมค่าทําบัตรเข้า
งานครั้งแรกสําหรับพาสปอร์ตไทย | รวมค่าทําวีซ่ากรุ๊ปจีน สําหรับพาสปอร์ตไทย | วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน |
ช้อปปิ้งถนนนาธาน ถนนซ่างเซียจิ่ว
เส้นทางการเดินทาง

ราคาเริ่มต้นเพียง

18,888.-

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง) (EK384: 14.05-18.05)- เซินเจิ้น
วันที่ 2. เซินเจิ้น - กวางเจา – อิสระช้อปปิ้งถนนซ่างเซียจิ่ว
วันที่ 3 เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน)
วันที่ 4. เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน) – เซินเจิ้น
วันที่ 5 เซินเจิ้น – ฮ่องกง –วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน –อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน -ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK385 : 21.30-23.45)
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง) (EK384: 14.05-18.05)- เซินเจิ้น
10.30 น.
14.05 น.

18.05 น.

ค่ํา
ที่พัก

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate Airline โดยมีเจ้าหน้าที่ ...
คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK384
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง
หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่องหรือเปลี่ยนที่นั่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสามารถดูอัตราค่าบริการไ ด้จากท้าย
รายการนี้*
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง (เช็คแล็บก็อก) (เวลาเร็ว กว่าเมืองไทย 1 ชม.)นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อยแล้วพร้อมกันณทางออกEXIT B สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตาฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้
ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้งจากนั้นนําท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA
BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก
นอร์แมนฟอสเตอร์ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
ฮ่องกง จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจ
การค้าที่สําคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร – เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
เดินทางเข้าสู่ที่พัก เซินเจิ้น Century Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 เซินเจิ้น - กวางเจา – อิสระช้อปปิ้งถนนซ่างเซียจิ่ว
เช้า

กลางวัน

ค่ํา
ที่พัก

วันที่ 3

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ ให้ท่านรับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน และนําท่านชม
สินค้าพื้นเมืองของเมือง อาทิ เช่น ใบชา หยก ครีมไข่มุก ผ้าไหม ฯลฯ ฝากคนที่ท่านรัก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองกวางเจา
ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
กวางเจา เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สําคัญแห่งหนึ่งของจีนและเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจในภาคใต้ของจีนตั้งอยู่ปากแม่น้ําจูเจียง มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,800 ปี ครั้งอดีตและยังเคยเป็นเมืองท่าเสรี
แห่งแรกและแห่งเดียวที่ เปิดต้อนรับชาว ตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกวางเจามีอีกชื่อหนึ่งว่า “ เมืองแพะ” ” เล่ากันว่าเคยมี
เซียนห้าองค์ขี่แพะที่ปากคาบรวงข้าวเดินทางมาถึงเมืองกวางโจวและอวยพรให้ถิ่นนี้ “ ไม่มีความอดอยากชั่วนิรันดร์ ” หลังจากที่
เซียนหายตัวไป แพะทั้งห้าก็กลายเป็นหินหลังจากนั้นเป็นต้นมา กวางเจาก็ได้ชื่อว่า “เมืองแพะ” จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง
ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว เป็นย่านการค้าที่มีชื่อมาแต่โบราณประมาณ150 ปีก่อนสมัยสงครามฝิ่นปีค.ศ.1840 ที่พระราชสํานักราชวงศ์ชิง
อนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้นจัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะชมตึกแถวยุคเก่าและอาคาร
ต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนํามาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็น
ย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก กวางเจา VENUS INTERNATIONAL HOTEL , FORTUNA FOSHAN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน)
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก

เช้า
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นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า
8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความ
สนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท
*** (สําคัญ.!!) เอกสารสําหรับทําบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ***
1. ลูกค้าที่ไม่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้ทางบริษัทดังนี้ (นําติดตัวไปด้วย ณ วัน
เดินทาง)
1.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พื้นหลังสีฟ้า , ขาว)
1.2 นามบัตร (ตัวจริง)
1.3 อีเมล์ผู้เข้างาน(ที่สามารถใช้ได้จริง)
2. ลูกค้าที่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิ่งที่จะต้องนําติดตัวไปด้วย
2.1 บัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ (บัตรแข็งสีฟ้า) (หากทําสูญหายหรือลืมนําไปด้วยลูกค้าจะต้องไปชําระค่า
ทําบัตรใหม่เองที่งานแฟร์ประมาณ 200หยวน/ท่าน )
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) ***
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร –Buffet International
เข้าสู่ที่พัก กวางเจา VENUS INTERNATIONAL HOTEL , FORTUNA FOSHAN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ค่ํา
ที่พัก

วันที่ 4

เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน) – เซินเจิ้น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก

ค่ํา
ที่พัก

นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า
8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความ
สนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท
*** (สําคัญ.!!) เอกสารสําหรับทําบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ***
3. ลูกค้าที่ไม่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้ทางบริษัทดังนี้ (นําติดตัวไปด้วย ณ วัน
เดินทาง)
3.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พื้นหลังสีฟ้า , ขาว)
3.2 นามบัตร (ตัวจริง)
3.3 อีเมล์ผู้เข้างาน(ที่สามารถใช้ได้จริง)
4. ลูกค้าที่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิ่งที่จะต้องนําติดตัวไปด้วย
4.1 บัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ (บัตรแข็งสีฟ้า) (หากทําสูญหายหรือลืมนําไปด้วยลูกค้าจะต้องไปชําระค่า
ทําบัตรใหม่เองที่งานแฟร์ประมาณ 200หยวน/ท่าน )
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) ***
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร –(เซินเจิ้น)
เดินทางเข้าสู่ที่พัก เซินเจิ้น Century Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

เซินเจิ้น – ฮ่องกง –วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน –อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน -ฮ่องกง (สนามบิน
ฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK385 : 21.30-23.45)
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
สมควรแก่เวลาพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ประมาณ 09.00 น. นําท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถโค้ชประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้น
นําท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจน

เช้า

3

HONGKONG SHENZHEN CANTON FAIR 5 วัน 4 คืน BY EK

[GQ1HKG-EK002]

กลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัด
ที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่นําธูป และของมาสักการะเพื่อขอพร
ต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดง
ขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม..จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปี
ตั้งอยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์
จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไป
กราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้
หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมี
เคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ
คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตาม
ปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไป
จากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - เมนู ห่านย่าง
นําท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับร้าน Jewelry Factory จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร
ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง …จากนั้นให้ท่าน
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่ายจิมซาจุย ถนนนาธาน อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ OceanTerminalและ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนม
ชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis
Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry , Cartier , Chanel ,
Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ
รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง(เช็คแล็บก็อก)
ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK385
(มีอาหารร้อนเสิร์พบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กลางวัน

ค่ํา
21.30 น.
23.45 น.

อัตราค่าบริการ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน BY EK
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 14-18 ต.ค. 62
วันที่ 16-20 ต.ค. 62

18,888.18,888.-

21,888.21,888.-

21,888.21,888.-

21,888.21,888.-

5,000.5,000.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
**เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก **
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 5,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

เงื่อนไขการให้บริการ
1.

4

ชําระเงินค่าทัวร์เต็มจํานวน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินค่าทัวร์แล้วเท่านั้น
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2.
3.
4.
5.
6.

ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่ง
สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ร ะบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2.
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5.
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้
เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9.
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
10.
ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล / เอ
มิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 กิโล ค่าประกันวินาศ
ภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
11. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทําคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
12. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ์
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

5

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
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2.
3.
4.
6.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกิน
จากทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมี
ค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (1,500 THB)

เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋ว เครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริง เนื่องจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไม่สามารถทําการ REFUND ได้
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น
ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่ว ยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long
leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่า ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ค รบตาม
จํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (10ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่ , สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสาย
การบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่
ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัด
จําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
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**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่าน
ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
2.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล ฮ่องกง
ดอลลาร์
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน
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