ตารางการเดินทาง
วั
น
ที่

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ-มาเก๊ า (NX885 : 11.50-15.45)-ฮ่องกง
(โดยเรื อเฟอร์ รี่)
วัดแชกงหมิว-นัง่ รถรางพีคแทรมขึ ้นยอดเขาวิคตอเรี ยพีค-โรงงานจิ ว
2 เวอร์ รี่-รี พลัสเบย์-ร้านหยก-วัดหวังต้ าเซียน-วัดชีหลิน-อิสระช้ อปปิ ง้
จิมซาจุ่ย
ฮ่องกง-มาเก๊ า(โดยเรื อเฟอร์ รี่)-ผ่านชมเจ้ าแม่กวนอิมริ มทะเล-วัด
อาม่า-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้ สแควร์ -ร้านขน
3
มของฝาก-เวเน
เซี่ยน-มาเก๊ า-กรุงเทพฯ
(NX882 : 19.00-20.50)

เช้ า
X

เที่
ยง

ค่า
X

พักที่
CRUISE
CRUISE

X

หรือระดับ
หรือระดับ

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมค่ าทิปคนขับรถและไกด์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่ อท่ าน
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 05-07*วันจักรี / 07-09 เมษายน 2561
วันที่ 19-21 / 21-23 / 28-30 เมษายน 2561
วันที่ 05-07 / 10-12 / 12-14 / 17-19 พฤษภาคม 2561
วันที่ 19-21 / 24-26 / 26-28 / 31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
วันที่ 02-04 / 07-09 / 09-11 / 14-16 / 16-18 มิถุนายน 2561
วันที่ 21-23 / 23-25 / 28-30 / 30 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561

ราคา 16,899.ราคา 14,899.ราคา 13,899.ราคา 13,899.ราคา 13,899.ราคา 13,899.-
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เช้ า

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ-มาเก๊ า-ฮ่ องกง (โดยเรือเฟอร์ ร่ ี)
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 6
บริเวณ ISLAND-L สายการบิน AIR MACAU (NX) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวก
เหิรฟ้าสู่ มาเก๊ า ประเทศจีน เที่ยวบินที่ NX885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดิ นทางถึง สนามบิน มาเก๊ า ประเทศจี น ผ่า นขันตอนการตรวจคนเข้
้
า เมื อ งและรั บ สัม ภาระ
เรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านเดินทางสู่ ท่ าเรื อเฟอร์ ร่ ี เพื่อข้ ามสู่ เขตการปกครองพิเศษฮ่ องกง (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
อาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย
CRUISE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า
วัดแชกงหมิว-นั่งรถรางพีคแทรมขึน้ ยอดเขาวิคตอเรียพีค-โรงงานจิวเวอร์ ร่ี-ชายหาด
รีพลัสเบย์ -ร้ านหยก-วัดหวังต้ าเซียน-วัดชีหลิน-อิสระช้ อปปิ ้ งจิมซาจุ่ย
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซา (1)
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว วัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มาก มีอายุกว่า 300 ปี สักการะเทพ
เจ้ าแชกง ให้ ทา่ น หมุนกังหันนาโชค ซึง่ เชื่อกันว่าถ้ าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สงิ่ ชัว่ ร้ ายและนาแต่สิ่งดีๆ
มาให้ องค์ กังหันนาโชคมี 4 ใบพัด คื อพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่ างกายแข็งแรง, เดินทาง
ปลอดภัย, สมความปรารถนา และเงินทองไหลมาเทมา ชาวฮ่องกงนิยมมาสักการะที่วดั นี ้ใน
วันขึ ้นปี ใหม่ นาท่าน นั่งรถรางพีคแทรม ขึ ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรี ยพีค จุดชมวิวสูงและสวยที่สดุ
ของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริ สทุ ธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและ
เกาลูนได้ ทงเกาะอย่
ั้
างชัดเจน ทังนี
้ ้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สงู ตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้ าง
ตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ตงของธุ
ั้
รกิจ ชัน้
นาของฮ่องกงพร้ อมทังถ่
้ ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ จากนันน
้ าท่านนั่งรถบัสลงจากยอดเขา
สู่ โรงงานจิวเวอร์ ร่ ี ที่ขึ ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้ รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ ในการ
เสริ มดวงเรื่ องฮวงจุ้ย พร้ อมนมัสการขอพรจาก เจ้ าแม่ กวนอิม และ เทพเจ้ าแห่ งโชคลาภเพื่อ
เป็ นสิริมงคลที่บริ เวณ ชายหาดรีพลัสเบย์ จากนันน
้ าท่านชม ร้ านหยก ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับนา
โชค ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากล ้าค่า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

วันแรก
09.00 น.
11.50 น.
15.45 น.
ค่า
พักที่
วันที่สอง

บ่ าย

ค่า
พักที่

วันที่สาม
เช้ า

นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สดุ ของฮ่องกง วัดนี ้มีอายุกว่าร้ อยปี และ
ได้ ชื่อว่าเป็ นวัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาทุกสิ่ง นาท่านเดินทางสู่ วัดชีหลิน สร้ างขึ ้น
ตามสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั ได้ รับการบูรณะไปเมื่อปี 2000 จากที่สร้ างขึ ้นโดยใช้ การเข้ าไม้
ทัง้ หลัง โดยไม่ใ ช้ ตะปูเลย นอกจากท่อ ระบายน า้ ที่ เ ป็ น เหล็ก นับ เป็ น การผสมผสานแบบใหม่
อิสระช้ อปปิ ้ งจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทังเครื
้ ่ องหนัง , เครื่ องกีฬา, เครื่ องใช้ ไฟฟ้า, กล้ องถ่ายรู ป
ฯลฯ และสินค้ าพื ้นเมื องฮ่องกงมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ ชื่อ OCEAN
TERMINAL ซึง่ ประกอบไปด้ วยห้ างสรรพสินค้ าเรี ยงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถ
เดินทะลุถึงกันได้ มีแบรนด์ดงั มากมายให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ ไม่วา่ จะเป็ น COACH, LONGCHAMP,
LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย
อาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง
CRUISE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า

ฮ่ องกง-มาเก๊ า (โดยเรือเฟอร์ ร่ ี)-ผ่ านชมเจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล-วัดอาม่ า-โบสถ์ เซนต์ ปอลอิสระช้ อปปิ ้ งเซนาโด้ สแควร์ -ร้ านขนมของฝาก-เวเนเซี่ยน-มาเก๊ า-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซา (3)
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าเรือเฟอร์ ร่ ี เพื่อข้ ามสู่ มาเก๊ า(ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่ วโมง) ผ่ านชมเจ้ าแม่ กวนอิมริ มทะเล สร้ างด้ วย
ทองสัมฤทธิ์ทงองค์
ั ้ มีความสูง 18 เมตร นาท่านเดินทางสู่ วัดอาม่ า ให้
ทุกท่านได้ ก ราบไหว้ เจ้ าแม่ ทับทิ มที่ วัดอาม่า ซึ่งเป็ นวัด ที่มี ชื่อ เสีย ง
มากๆ สาหรับวัดแห่งนี ้ ตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั ทะเลทางตอนใต้ ของเกาะมาเก๊ า
ภายในวัดมีจุดกราบไหว้ ขอพรอยู่หลายจุด ซึ่งแต่ละจุดจะอยู่บนเนิน
เขาตังเดิ
้ นขึ ้นไปบันไดไป ในแต่ละชันก็
้ จะมีทงศาลเจ้
ั้
า , ศาลา, ประตู
โบราณ, สิ่งศักสิทธิ์ ต่างๆให้ เราได้ ขอพร สถาปั ตยกรรมภายในวัดนั ้น
งดงามเป็ นสไตล์จีนโบราณ จึงทาให้ คนนิยมเดินทางมากราบไหว้ และ
เที่ย วชมบริ เ วณต่างของวัดอาม่า แห่งนี ้ นาท่า นแวะถ่ายรู ป โบสถ์
เซนต์ ป อล สร้ างขึน้ ในปี 1580 แต่ถูก ท าลายถึ ง สองครั ง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ
จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ ในปี 1835 โบสถ์ ถูกทาลายจนเหลือแต่ด้านหน้ า จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่
เซนาโด้ สแควร์ อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยวและเลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
19.00 น.
20.50 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่าน แวะชิ มและซือ้ ขนมพืน้ เมืองรวมถึงวิตามินต่ างๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เช่น วิตามิ น
สกัดจากปลาทะเลนา้ ลึก , น า้ นมผึ ้งที่ช่ วยบารุ ง ผิวพรรณ หรื อ หมูแ ผ่น เป็ น ต้ น จากนันน
้ าท่า น
เดินทางสู่ เวเนเซี่ยน โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศลาสเวกัส
แห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้ อมสรรพด้ วยสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้ ความบันเทิง และช้ อปปิ ง้
สินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้ าน หรื อ ล่ องเรื อกอนโดล่ า(ไม่ รวมอยู่ในรายการ
ราคาประมาณ ท่ านละ 120 เหรี ยญ) ล่อ งไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรื อจะเสี่ยงโชค
คาสิโน ซึง่ มีอยูท่ งหมด
ั้
4 โซนใหญ่
** หมายเหตุ ไม่ อนุญาตให้ เด็กที่มีอายุต่ากว่ า 21 ปี เข้ าไปภายในคาสิโน และไม่ อนุญาต
ให้ ทาการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทัง้ สิน้ และควรแต่ งกายสุภาพ **
อาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊ า
กลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882 (บริ การอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
*** ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ ***

ข้ อสาคัญควรทราบ (กรุณาอ่ านให้ ละเอียดทุกข้ อ)
 ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ ตของท่าน จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไปและเหลือ
หน้ ากระดาษอย่างต่า 2 หน้ า หากไม่มนั่ ใจโปรดสอบถาม
 ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า 10 ท่าน
โดยจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย
10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางบริ ษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ )
 หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ ป
มีการคอนเฟริ มเดินทาง หรื อ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทาง
้
บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
 โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมี การสลับปรั บเปลี่ยนขึ ้นอยู่กับความเหมาะสม และคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นหลัก
 บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริ ษัท
ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ า
เมือง รวมทังในกรณี
้
ที่ทา่ นจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
 บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้ าพื ้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้ ร้ ู จักคือ โรงงานจิวเวอร์ ร่ ี , ร้ านหยก , ร้ านขนมของฝาก ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ ด้ ว ย เพราะมี ผ ลกับ ราคาทัว ร์ จึ ง เรี ย นให้ กับ นัก ท่อ งเที่ ย วทุก ท่า นทราบว่า ร้ านทุก ร้ าน
จาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45-90 นาที ซื ้อหรื อไม่ซื ้อขึ ้นอยู่กับความ
พอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทังสิ
้ ้น และถ้ าหากลูกค้ าไม่มีความประสงค์จะเข้ าร้ านรัฐบาล
จีนทุกเมือง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิ ดขึ ้นจากท่าน เป็ นจานวนเงิน 300
หยวน / ท่ าน / ร้ าน
 ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตั๋วเครื่ องบิน ในกรณีที่ ท่านมิได้ ส่งหน้ าหนังสือเดินทาง
ให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชาระเงินมัดจา
 บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคูน่ อนให้ แก่ลกู ค้ าที่ไม่ร้ ูจกั กัน กรณีที่ทา่ นเดินทาง 1 ท่าน จะต้ องจ่ายค่าพัก
เดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ เท่านัน้
 ท่านที่มีวีซา่ จีนและสามารถใช้ เดินทาง เข้ า-ออก ได้ ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้ รับทราบ
ก่อนการทาจองทัวร์

 ท่านที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทาวีซ่าท่าน
จะต้ องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกเมืองด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้ นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายใน
ระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
 ตัว๋ เครื่ องบินที่ใช้ เป็ นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นงั่ ล่วงหน้ าได้ (ท่านจะได้ รับที่นงั่ แบบสุม่ เท่านัน)
้
 หลังจากที่ทา่ นได้ ชาระค่ามัดจาและค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือเรี ยบร้ อยแล้ วนัน้
3 วัน ก่ อนเดินทาง ท่านจะได้ รับใบนัดหมายเพื่อเตรี ยมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่ อนเดินทาง หัวหน้ าทัวร์ จะโทรให้ ข้อมูลเตรี ยมตัวเดินทางแก่ผ้ เู ดินทางอีกครัง้
 ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรู ปแล้ วมาจาหน่ายวันสุดท้ ายลูกทัวร์ ท่านใดสนใจสามารถซื ้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ต้องซื ้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ ทงสิ
ั ้ ้น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า
 เมื่อท่านทาการซื ้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุ ข้ อแล้ ว

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
(พักห้ องละ 2 ท่ าน)

เด็ก
2-18 ปี

พักเดี่ยว
(จ่ ายเพิ่ม)

ราคา
ไม่ รวมตั๋ว

วันที่ 05-07 เมษายน 2561
** วันจักรี **

16,899

16,899

4,500

8,899

วันที่ 07-09 เมษายน 2561

16,899

16,899

4,500

8,899

วันที่ 19-21 เมษายน 2561

14,899

14,899

4,500

8,899

วันที่ 21-23 เมษายน 2561

14,899

14,899

4,500

8,899

วันที่ 28-30 เมษายน 2561

14,899

14,899

4,500

8,899

วันที่ 05-07 พฤษภาคม 2561

13,899

13,899

4,500

8,899

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561

13,899

13,899

4,500

8,899

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2561

13,899

13,899

4,500

8,899

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561

13,899

13,899

4,500

8,899

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561

13,899

13,899

4,500

8,899

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561

13,899

13,899

4,500

8,899

วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561

13,899

13,899

4,500

8,899

วันที่ 31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561

13,899

13,899

4,500

8,899

วันที่ 02-04 มิถุนายน 2561

13,899

13,899

4,500

8,899

วันที่ 07-09 มิถุนายน 2561

13,899

13,899

4,500

8,899

วันที่ 09-11 มิถุนายน 2561

13,899

13,899

4,500

8,899

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561

13,899

13,899

4,500

8,899

วันที่ 16-18 มิถุนายน 2561

13,899

13,899

4,500

8,899

กาหนดการเดินทาง

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2561

13,899

13,899

4,500

8,899

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2561

13,899

13,899

4,500

8,899

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2561

13,899

13,899

4,500

8,899

วันที่ 30 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561

13,899

13,899

4,500

8,899

อัตราค่ าบริการ *รวม*
1. ตัว๋ เครื่ องบินชันประหยั
้
ด ไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ปเท่านัน้
2. ที่พกั โรงแรม 3 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้ พักห้ องละ 2 ท่ าน แบบ TWIN เท่ านัน้ )
** เนื่องจากทางโรงแรมมีบริ การเฉพาะห้ องพักคู่หรื อห้ องพักเดี่ยวเท่ านัน้ ไม่ มีบริ การห้ องเสริ มเตียง
สาหรับพัก 3 ท่ าน ** ฉะนันถ้
้ ามีผ้ เู ดินทาง 3 ท่าน อีก 1 ท่าน ต้ องชาระค่ าห้ องพักเดี่ยว 4,500 บาท (เพิ่ม
จากค่าทัวร์ )
3. ค่าอาหาร 4 มื ้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื ้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้ )
4. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษีน ้ามันเชื ้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรี ยกเก็บจากสายการบิน ซึ่งราคาทัวร์ นี ้ เป็ นอัตรา
เรี ยกเก็บ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็ นเงิน 2,500 บาท (หากมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้ อง
ชาระเพิ่ม)
7. ค่าระวางน ้าหนักกระเปา า โหลดใต้ ท้องเครื่ อง จากัดไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางในท้ องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ) ** คุ้มครองตัง้ แต่ อายุ 16 – 69 ปี
เท่ านัน้ **
หมายเหตุ : กรณี ผ้ เู ดินทางมี อายุ 1 เดือ น-15 ปี และผู้เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ ้นไป คุ้มครองเพียง 50%
ของวงเงินคุ้มครอง และ สาหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทังสิ
้ ้น **
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **ทัง้ นีอ้ ัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่ ค้ มุ ครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรื อ เจ็ บป่ วยทางร่ างกายด้ วยโรคประจาตัว , การติดเชื อ้ , ไวรัส, ไส้ เลื่อ น, ไส้ ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้ องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย,
เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อานาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บ
เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่ าบริการ *ไม่ รวม*
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริ การ)
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี )
3. ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริ ป/ต่อท่าน (เด็กชาระทิปเท่าผู้ใหญ่ , ในส่วนค่าทิป
หัวหน้ าทัวร์ ขึ ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจของท่าน)
หมายเหตุ
 กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี ้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่อ งเที่ยวเป็ นหมู่คณะแบบจอยทัวร์ เท่านัน้
กรณี ต้อ งการตัดกรุ๊ ปเหมา โปรดสอบถามทางบริ ษั ท อี ก ครั ง้ หากเป็ นนัก ท่อ งเที่ย วชาวต่างชาติ หรื อ
พระสงฆ์ เก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
เงื่อนไขการสารองที่น่ งั และการชาระค่ าบริการ
 กรุณาชาระเงินมัดจา ท่ านละ 10,000 บาท หรือ ทัง้ หมดกรณีเป็ นราคาโปรโมชั่น
(ภายใน 48 ชัว่ โมง หรื อ 2 วัน นับจากวันที่ทาการจอง)
 กรุณาชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 15 วัน ก่ อนการเดินทาง
(กรณีไม่ชาระเงิน หรื อ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า
กรณีใดๆ ให้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์)
หมายเหตุ หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ ว กรุณาส่งสาเนาการโอนเงิน ให้ เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้
 รบกวนสแกนหน้ าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชาระมัดจา
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้ งยกเลิกก่ อนเดินทาง 30 วัน ขึน้ ไป
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
 แจ้ งยกเลิกก่ อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ า 1-14 วันก่ อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คน
เดินทางไม่ ครบตามจานวนที่บริ ษัทฯกาหนดไว้ (10 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริ ษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาเลือ่ นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืน
ได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ ้น
ตามจริ ง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มี
การคืนเงินมัดจาหรือค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ

 กรณีท่ กี องตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ า
ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ!! บริ ษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้ ไม่ ส นับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าประเทศ
ฮ่ องกงโดยผิดกฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทัง้ ไทยและฮ่ องกง เซินเจิน้
จูไห่ ขึน้ อยู่กับการพิจ ารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่ านัน้ ลูกค้ าทุกท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง
ด้ วยตัวของท่ านเอง ทางหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ทงั ้ สิน้ **
 เมื่อท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่ านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่
เดินทาง พร้ อมคณะถือว่ าท่ านสละสิทธิ์ ไม่ อาจเรี ยกร้ องค่ าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่ ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้ สิน้
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ ้น และรวมกันทุกชิ ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถ
นาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิง่ ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ อ งใส่กระเปา าใบใหญ่ และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้อ ง
เครื่ องบินเท่านัน้
 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเปา าใบ
ใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
 ห้ ามนาแบตเตอรี่ สารองใส่กระเปา าเดินทางโหลดใต้ เครื่ องในทุกกรณี
 เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื ้อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด
ไข่ เนื ้อสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

