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ตารางการเดินทาง
วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เชา

เที่ยง

ค่ํา

กรุงเทพฯ-มาเกา (NX885 : 11.50-15.45)
X
จูไห-ตลาดใตดินกกเปย
ผานชมถนนคูรัก-สาวงามหวีหนี-่ รานบัวหิมะ
2 รานหยก-รานผาไหม-วัดผูถอ-สวนหยวน
หมิงชิงหยวน+โชว
จูไห-มาเกา-วัดอามา-ผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเล-ราน
3 ขนมของฝาก-โบสถเซนตปอล
อิสระชอปปงเซนาโดสแควร-เวเนเซี่ยน-มาเกากรุงเทพฯ
(NX882 : 19.00-20.50)
หมายเหตุ :
 เด็กอายุตั้งแต 2-18 ป เก็บคาทัวรเพิ่ม ทานละ 3,000 บาท
 กรุณาเตรียมคาทิปคนขับรถและไกดทองถิน่ ทานละ 1,200 บาท/ทริป/ตอทาน
กําหนดการเดินทาง
1

วันที่ 05-07*วันจักรี / 07-09 เมษายน 2561

ราคา 10,899.-

วันที่ 19-21 / 21-23 / 28-30 เมษายน 2561

ราคา 9,899.-

วันที่ 05-07 / 10-12 / 12-14 / 17-19 พฤษภาคม 2561

พักที่
XIN YONG FA HOTEL
หรือระดับเทียบเทา
XIN YONG FA HOTEL
หรือระดับเทียบเทา

ราคา 8,899.-

วันที่ 19-21 / 24-26 / 26-28 / 31 พฤษภาคม-02 มิถนุ ายน 2561

ราคา 8,899.-

วันที่ 02-04 / 07-09 / 09-11 / 14-16 / 16-18 มิถนุ ายน 2561 ราคา 8,899.วันที่ 21-23 / 23-25 / 28-30 / 30 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561ราคา 8,899.-

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
09.00 น.
11.50 น.
15.45 น.

กรุงเทพฯ-มาเกา-จูไห-ตลาดใตดนิ กกเปย
พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) ชั้น 4 ประตู 6 บริเวณ
ISLAND-L สายการบิน AIR MACAU (NX) โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
เหิรฟาสู มาเกา ประเทศจีน เที่ยวบินที่ NX885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินมาเกา ประเทศจีน ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทาน
เดินทางขามดานกงเปย สู เมืองจูไห เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเจีน (ในการเดินทางขามดาน ทาน
จะตองลากกระเปาสัมภาระของทานเองและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ
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ค่ํา
พักที่
วันที่สอง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา
พักที่
วันที่สาม
เชา

45-60 นาที) จากนั้นนําทานเดินทางสูตลาดใตดินกกเปย ตั้งอยูติดชายแดนมาเกา เปนศูนยก ารคาติดแอร มี
สินคาใหทานเลือกมากมาย เชน สินคากอปปแบรนดเนม เสื้อผา รองเทา กระเปา นาฬิกา ของเด็กเลน เปนตน
อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1)
XIN YONG FA HOTEL หรือระดับเทียบเทา
ผานชมถนนคูรัก-สาวงามหวีหนี-่ รานบัวหิมะ-รานหยก-รานผาไหม-วัดผูถอ
สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2)
นําทานนั่งรถ ผานชมถนนคูรัก ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดา
คูรัก นําทานแวะถายรูป สาวงามหวีหนี่ สัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู เปนรูปแกะสลักสูง 8.7
เมตร ถือไขมุกอยูริมทะเล จากนั้นนําทานเดินทางสู รานบัวหิมะ ชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะ
สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นําทานแวะ รานหยก ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ให
ทานไดเลือกซื้อเปนของฝากล้ําคา นําทานชม รานผา
ไหม ใหทานไดเลือกชม เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตดวย
ผ า ไหม นํ า ท า นเดิ น ทางสู วั ด ผู ถ อ นมั ส การองค สั ง
กระจาย เพื่ อ ความอุ ด มสมบู ร ณ นมั ส การเจ า แม
กวนอิ ม เพื่ อ ความโชคดี นมั ส การองค อ มิ ต รพุ ท ธเจ า
เพื่ อ การมี สุ ข สวั ส ดี และ นมั ส การพระพุ ท ธเจ า 4
พระองค เพื่ อ อายุ ยื น นาน จากนั้ น นํ า ท า นเดิ น ทางสู
สวนหยวนหมิงชิงหยวน สวนสาธารณะที่จําลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนของจริงในกรุงปกกิ่ง
จากนั้นชม โชวอันตระการตาดวยแสง สี เสียง ซึ่งใชผูแสดงกวา 100 ชีวิต ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ
อาทิเฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเลนตางๆ อีกมากมาย
(หมายเหตุ: หากกรณีฝนตกหรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถดูโชวได ทางบริษทั ฯ ปรับเปลี่ยนโปรแกรม
หรือคืนเงินคาโชวแทน)
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ !! เปาฮื้อ+ไวนแดง
XIN YONG FA HOTEL หรือระดับเทียบเทา
จูไห-มาเกา-วัดอามา-ผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเล-รานขนมของฝาก-โบสถเซนตปอลอิสระชอปปงเซ
นาโดสแควร-เวเนเซี่ยน-มาเกา-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)
นําทานเดินทางขามดานกงเปย สู มาเกา เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 1 ใน 5 ของประเจีน (ในการเดินทางขามดาน
ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทานเองและผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ
45-60 นาที) นําทานเดินทางสู วัดอามา ใหทุกทานได
กราบไหวเ จาแม ทับทิม ที่วัด อามา ซึ่งเปนวัด ที่มีชื่อ เสีย ง
มากๆ สําหรับวัดแหงนี้ ตั้งอยูใกลกับทะเลทางตอนใตของ
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เกาะมาเกา ภายในวัดมีจุดกราบไหวขอพรอยูหลายจุด ซึ่งแตละจุ ดจะอยูบนเนินเขาตั้งเดินขึ้นไปบันไดไป ในแต
ละชั้นก็จะมีทั้งศาลเจา, ศาลา, ประตูโบราณ, สิ่งศักสิทธิ์ตางๆใหเราไดขอพร สถาปตยกรรมภายในวัดนั้นงดงาม
เปนสไตลจีนโบราณ จึงทําใหคนนิยมเดินทางมากราบไหวและเที่ยวชมบริเวณตางของวัดอามาแหงนี้ ผานชม
เจาแมกวนอิมริมทะเล สรางดวยทองสัมฤทธิ์ทั้งองคมีความสูง 18 เมตร จากนั้นนําทาน แวะชิมและซื้อขนม
พื้นเมืองรวมถึงวิตามินตางๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เชน วิตามินสกัดจากปลาทะเลน้ําลึก , น้ํานมผึ้งที่ชวยบํารุง
ผิวพรรณ หรือหมูแผน เปนตน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บาย
นําทานแวะถายรูป โบสถเซนตปอล สรางขึ้นในป 1580
แตถูกทําลายถึงสองครั้ง ในป 1595 และ 1601 ตามลําดับ
จนกระทั่ง เกิด เพลิ งไหมใ นป 1835 โบสถถู ก ทํา ลายจน
เหลื อ แต ด า นหน า
นํ า ท า นเดิ น ทางสู เซนาโด ส
แควร อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและเลือกซื้อสินคา ตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสู เวเนเซี่ยน โรงแรม
ครบวงจรใหญที่สุดในเอเซีย เชิญทานสัมผัสบรรยากาศ
ลาสเวกัสแห งใหม ของเอเชียภายในพรอมสรรพดวยสิ่ ง
อํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง และชอปปงสินคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายกวา 350 ราน หรือ ลองเรือ
กอนโดลา (ไมรวมอยูในรายการราคาประมาณ ทานละ 120 เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิชภายใน
โรงแรม หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ
** หมายเหตุ ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุต่ํากวา 21 ป เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการ
บันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ **
ค่ํา
อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปง
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินมาเกา
19.00 น.
กลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบน
เครื่อง)
20.50 น.เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***

ขอสําคัญควรทราบ (กรุณาอานใหละเอียดทุกขอ)
 ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
 โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยาง
ต่ํา 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 10 ทาน โดยจะแจงใหทาน
ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดิ นทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มี วี ซ า (หากผู เ ดิ น ทางทุ ก ท า นยิ น ดี ที่ จ ะชํ า ระค า บริ ก ารเพิ่ม เพื่ อ ให คณะเดิ น ทางได ทางบริ ษั ท ฯ ยิ น ดี ที่ จ ะ
ประสานงานในการเดินทางตามประสงค)
 หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟริม
เดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท และ เวลาบิน กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชน และ
ความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถ
ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาต
ใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือ
เดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยว
ทั่วไปไดรูจักคือ รานบัวหิมะ, รานหยก, รานผาไหม, รานขนมของฝาก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะ
มีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลา
รานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหาก
ลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้ จากทาน
เปนจํานวนเงิน 300 หยวน / ทาน / ราน
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ทานมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา
 บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จะตองจายคาพักเดี่ยวเพิ่มตาม
ราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทานั้น
 ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบกอนการทําจอง
ทัวร
 ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง
รั บ ผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให เ ข า -ออกเมื อ งด ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษั ท ทั ว ร ฯ ไม ท ราบกฎกติ ก า การยกเว น วี ซ า ใน
รายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย
 ตั๋วเครื่องบินที่ใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่นั่งลวงหนาได (ทานจะไดรับที่นั่งแบบสุมเทานั้น)
 หลังจากที่ทา นไดชาํ ระคามัดจําและคาทัวรสวนทีเ่ หลือเรียบรอยแลวนั้น
3 วัน กอนเดินทาง
ทานจะไดรับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน กอนเดินทาง
หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผเู ดินทางอีกครั้ง
 ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ ไมตองซื้อ
โด5ยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
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อัตราคาบริการ
ผูใหญ
(พักหองละ
2-3 ทาน)

เด็ก 2-18 ป

พักเดี่ยว(จาย
เพิ่ม)

ราคา
ไมรวมตั๋ว

วันที่ 05-07 เมษายน 2561
** วันจักรี **

10,899

13,899

3,900

5,899

วันที่ 07-09 เมษายน 2561

10,899

13,899

3,900

5,899

วันที่ 19-21 เมษายน 2561

9,899

12,899

3,900

5,899

วันที่ 21-23 เมษายน 2561

9,899

12,899

3,900

5,899

วันที่ 28-30 เมษายน 2561

9,899

12,899

3,900

5,899

วันที่ 05-07 พฤษภาคม 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 02-04 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 07-09 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 09-11 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 16-18 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

กําหนดการเดินทาง
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วันที่ 28-30 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 30 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

อัตราคาบริการ *รวม*
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พรอมกรุปเทานั้น
2. ที่พักโรงแรม 3 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทาน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได
ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
3. คาอาหาร 6 มื้อ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงินได)
4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม
5. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6. คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งราคาทัวรนี้ เปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
22 ธันวาคม 2560 เปนเงิน 2,500 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ทานตองชําระเพิ่ม)
7. คาระวางน้ําหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่อง จํากัดไมเกินทานละ 20 กิโลกรัม
8. คาวีซาเขาประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)
กรณีที่ทาง ตม.จีน ระงับการใชวีซาเขาประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บคาวีซา ที่เกิดขึ้นตามจริง และขอสงวน
สิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกคาแจงยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวร ไมวากรณีใดทั้งสิ้น )
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ
วงเงินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)
** คุมครองตั้งแต อายุ 16 – 69 ป เทานั้น **
หมายเหตุ :
กรณี ผู เ ดิ น ทางมี อ ายุ 1 เดื อ น-15 ป และผู เ ดิ น ทาง อายุ 70 ป ขึ้ น ไป คุ ม ครองเพี ย ง 50%
ของวงเงินคุมครอง และ สําหรับผูเดินทาง อายุไมถึง 1 เดือน กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ ทั้งสิ้น **
ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการ
ราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม
อัตราคาบริการ *ไมรวม*
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก
รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี)
3. คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,200 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ , ในสวนคาทิปหัวหนาทัวร
ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของทาน)
4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัว ทานเอง
5. คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนวีซา เขาประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง (กรณีตางชาติ จายเพิ่มจากคาทัวร 1,000
หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง)

GTM-09 CSMFMNX03

หนา 7 จาก 9

6. กรณีที่วีซาเขาประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง ถูกยกเลิกไมวากรณีนี้ใดๆ ก็ตามและมีเหตุ ตองยื่นวีซาเดี่ยว ผูเดินทางจะตองเสีย
คาใชจายในการทํา วีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,500 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,550 บาท (อัตรา
ดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)
หมายเหตุ
 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาดวย
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเปนหมูคณะแบบจอยทัวร เทานั้น กรณีตองการตัด
กรุปเหมา โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ หรือ พระสงฆ เก็บคาใชจายเพิ่ม
เงื่อนไขการสํารองทีน่ ั่งและการชําระคาบริการ
 กรุณาชําระยอดเต็ม (ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทําการจอง)
เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก
ได หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมด *
 กรุณาสงหนาพาสฯ พรอมวันชําระคาทัวร
การยกเลิกการเดินทาง
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน ขึน้ ไป
คืนคาใชจายทัง้ หมด
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท
 แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดินทางไมครบ
ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทาง
ในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง
คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่ง
กับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ
ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดยผิ ด
กฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและฮองกง เซินเจิ้น จูไห ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและ
มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจได
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อยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภั ณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก
เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
 หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
 เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไส
กรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่ สูงมาก
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