หน้า 1 จาก 8

ตารางการเดินทาง
วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ-มาเก๊า (NX885 : 11.50-15.45)-ฮ่องกง
(โดยเรือเฟอร์รี่)

เช้า

เที่ยง

X

2 วัดแชกงหมิว-รีพลัสเบย์-วิคตอเรียพีค-โรงงานจิวเวอร์ร-ี่
ร้านหยก-วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-อิสระช้อปปิ้ งจิมซาจุ่ย
ฮ่องกง-มาเก๊า(โดยเรือเฟอร์รี่)-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล3 โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-ร้านขนมของฝาก-The Venetian
มาเก๊า-กรุงเทพฯ (NX882 : 19.00-20.50)

คา่

พักที่

X

CRUISE HOTEL

X

CRUISE HOTEL

หรือระดับเทียบเท่า

หรือระดับเทียบเท่า

X

หมายเหตุ :
 ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จานวน 1,500 บาท/ทริป/ท่าน
(เด็กชาระทิปเท่าผูใ้ หญ่)

กาหนดการเดินทาง

วันที่ 30 สิงหาคม–01 กันยายน 2561
วันที่ 06-08 / 09-11 / 20-22 / 23-25 กันยายน 2561

ราคา 14,899.ราคา 13,899.-

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
09.00 น.
11.50 น.
15.45 น.

คา่
พักที่

กรุงเทพฯ-มาเก๊า-ฮ่องกง (โดยเรือเฟอร์รี่)
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู
6 บริเวณ ISLAND-L สายการบิน AIR MACAU(NX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
เหิรฟ้ าสู่ มาเก๊า ประเทศจีน เที่ยวบินที่ NX885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
แล้ว นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามสู่ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั ่วโมง) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั
อาหารคา่ อิสระตามอัธยาศัย
CRUISE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
หน้า 2 จาก 8

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่
พักที่

วัดแชกงหมิว-รีพลัสเบย์-วิคตอเรียพีค-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-วัดหวังต้าเซียนวัดชีหลิน-อิสระช้อปปิ้ งจิมซาจุย่
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติม่ ซา (1)
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว วัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์ สิทธิ์ มาก มีอายุกว่า 300 ปี สักการะเทพ
เจ้าแชกง ให้ท่าน หมุนกังหันนาโชค ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและนาแต่สิ่งดีๆ
มาให้ องค์กังหันนาโชคมี 4 ใบพัด คื อพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทาง
ปลอดภัย, สมความปรารถนา และเงินทองไหลมาเทมา ชาวฮ่องกงนิ ยมมาสักการะที่วดั นี้ ในวัน
ขึ้ นปี ใหม่ จากนั้นนาท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และ เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริ
มงคลที่บริเวณ ชายหาดรีพลัสเบย์ และนาท่านสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงและสวยที่สุด
ของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ สดชื่น สามารถชมทัศนี ยภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและ
เกาลูนได้ท้ังเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ยังตื่นตากับตึ กระฟ้ าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้าง
ตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า , ตึกไชน่ าแบงค์และตึ กอื่นๆ อันเป็ นที่ต้งั ของธุรกิจ ชั้น
นาของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่ าประทับใจ จากนั้นนาท่านนั ่งรถบัสลงจากยอดเขาสู่
โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริม
ดวงเรื่องฮวงจุย้ จากนั้นนาท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของ
ฝากล้าค่า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน หนึ่ งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง วัดนี้ มีอายุกว่าร้อยปี และได้ชื่อ
ว่า เป็ นวัด ที่ ใ ครมาขอพรอะไรจะสมปรารถนาทุ ก สิ่ ง น าท่ า นเดิ น ทางสู่ วัด ชี หลิ น สร้า งขึ้ นตาม
สถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั ได้รบั การบูรณะไปเมื่อปี 2,000 จากที่สร้างขึ้ นโดยใช้การเข้าไม้ท้งั หลัง
โดยไม่ใช้ตะปูเลย นอกจากท่อระบายน้ าที่เป็ นเหล็ก นับเป็ นการผสมผสานแบบใหม่ จากนั้นนาท่าน
อิสระช้อปปิ้ งจิมซาจุ่ย มีรา้ นขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
และสินค้าพื้ นเมืองฮ่องกงมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ง
ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้มี
แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อไม่ว่าจะเป็ น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON,
HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย
อาหารคา่ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
CRUISE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

19.00 น.
20.50 น.

ฮ่องกง-มาเก๊า(โดยเรือเฟอร์รี่)-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซนต์ปอลอิสระช้อปปิ้ งเซนาโด้สแควร์-ร้านขนมของฝาก- The Venetian-มาเก๊า-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติม่ ซา (3)
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามสู่ มาเก๊า(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) ผ่านชม
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์
ทั้งองค์มีความสูง 18 เมตร นาท่านแวะถ่ายรูป
โบสถ์เ ซนต์ป อล สร้า งขึ้ นในปี 1580 แต่ ถู ก
ท าลายถึ ง สองครั้ง ในปี 1595 และ 1601
ตามลาดับจนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835
โบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้า จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ เซนาโด้สแควร์ อิสระให้ท่านได้
เดินเที่ยวและเลือกซื้ อสินค้าตามอัธยาศัย
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นาท่าน แวะชิมและซื้ อขนมพื้ นเมืองรวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เช่น วิตามินสกัด
จากปลาทะเลน้ าลึก, น้ านมผึ้ งที่ช่วยบารุงผิวพรรณ หรือหมูแผ่น เป็ นต้น จากนั้นนาท่านสู่อาณาจักร
คาสิโนที่ได้รบั การขนานนามว่า ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN RESORT HOTEL
CASINO อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเกมส์การ
พนันนานาชนิ ด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รู
เล็ต, สล็อตแมชชีนนั บพันตู้ ฯลฯ หรือเลือก
ถ่ า ย ภ า พ กั บ บ ร ร ย า ก า ศ เ มื อ ง เ ว นิ ส แ ล ะ
สัญลักษณ์ของเมืองเวนิ ส ทั้งเรือกอนโดล่า ลา
คลองกลางเมือง ให้ท่านได้รบั ความรูส้ ึกเหมือน
อยูก่ ลางเมืองเวนิ ส ประเทศอิตาลี อิสระให้ท่าน
ได้ทากิจกรรมต่างๆ(ไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882
(บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
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ข้อสาคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
 ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุ คงเหลือ ณ วันเดิ นทางมากกว่า 6 เดื อนขึ้ นไปและเหลื อ
หน้ากระดาษอย่างตา่ 2 หน้า หากไม่มนั ่ ใจโปรดสอบถาม
 ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทาง ในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน
โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย
10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า (หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
 หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ป
มีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
 โรงแรมที่ พัก และโปรแกรมท่ องเที่ ย วอาจมีก ารสลับปรับเปลี่ ย นขึ้ นอยู่กับ ความเหมาะสม และค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษัทฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดิ นทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้า
เมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้ นเมืองให้
นักท่ องเที่ ยวทัว่ ไปได้รูจ้ ักคือ โรงงานจิวเวอร์รี่ , ร้านหยก , ร้านขนมของฝาก ซึ่ งจาเป็ นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทัว ร์ด ้ว ย เพราะมี ผ ลกับ ราคาทัว ร์ จึ ง เรี ย นให้กับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก ท่ า นทราบว่ า ร้า นทุ ก ร้า น
จาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั ความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีน
ทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่าน เป็ นจานวนเงิน 400 HKD /
ท่าน / ร้าน
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ
เลขที่หนั งสือเดิ นทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่ ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง
ให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลกู ค้าที่ไม่รจู ้ กั กัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพัก
เดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า -ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รบั ทราบ
ก่อนการทาจองทัวร์
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 ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิ ดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า -ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายใน
ระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 ตัว๋ เครื่องบินที่ใช้เป็ นแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือกที่นัง่ ล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบั ที่นัง่ แบบสุ่มเท่านั้น)
 หลังจากที่ท่านได้ชาระค่ามัดจาและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น
3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รบั ใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ขอ้ มูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผูเ้ ดินทางอีกครั้ง
 ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจ
ก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
 เมื่อท่ านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษั ทฯจะถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ ทุ กข้อแล้ว

อัตราค่าบริการ
(พักห้องละ 2 ท่าน)

เด็ก
2-18 ปี

(จ่ายเพิ่ม)

ราคา
ไม่รวมตั ๋ว

วันที่ 30 สิงหาคม–01 กันยายน 2561

14,899

14,899

4,500

7,899

วันที่ 06-08 กันยายน 2561

13,899

13,899

4,500

7,899

วันที่ 09-11 กันยายน 2561

13,899

13,899

4,500

7,899

วันที่ 20-22 กันยายน 2561

13,899

13,899

4,500

7,899

วันที่ 23-25 กันยายน 2561

13,899

13,899

4,500

7,899

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว

อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น
2. ที่พกั โรงแรม 3 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2 ท่าน แบบ TWIN เท่านั้น)
** เนื่ องจากทางโรงแรมมีบริการเฉพาะห้องพักคู่หรือห้องพักเดี่ยวเท่านั้น ไม่มีบริการห้องเสริม
เตียงสาหรับพัก 3 ท่าน ** ฉะนั้นถ้ามีผูเ้ ดินทาง 3 ท่าน อีก 1 ท่าน ต้องชาระค่าห้องพักเดี่ยว 4,500 บาท
(เพิ่มจากค่าทัวร์)
3. ค่าอาหาร 3 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษี น้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชาระเพิ่ม)
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7. ค่าระวางน้ าหนักกระเปาา โหลดใต้ทอ้ งเครื่อง จากัดไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุม้ ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุม้ ครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี
เท่านั้น **
หมายเหตุ: กรณีผูเ้ ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ ครองเพียง 50%
ของวงเงินคุม้ ครอง และ สาหรับผูเ้ ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รบั คุม้ ครองใดๆ ทั้งสิ้ น **
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม
กับทางบริษทั ได้ **ทั้งนี้ อัตราเบี้ ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้ นอยูก่ บั ระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คมุ ้ ครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตก
อยู่ภายใต้อานาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism,
Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี )
3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จานวน 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชาระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
4. ค่าทาวีซ่าและค่าทัวร์สาหรับชาวต่างชาติ (โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่)
หมายเหตุ
 กรณีเด็ กอายุตา่ กว่า 18 ปี และไม่ได้เดิ นทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะแบบจอยทัวร์เท่านั้น กรณี
ต้องการตัดกรุป๊ เหมา โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เงื่อนไขการสารองที่นั ่งและการชาระค่าบริการ
 กรุณาชาระเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณีเป็ นราคาโปรโมชั ่น
(ภายใน 48 ชัว่ โมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทาการจอง)
 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วัน ก่อนการเดินทาง
(กรณีไม่ชาระเงิน หรือ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า
กรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์)
หมายเหตุ หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งสาเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชาระมัดจา
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การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้ นไป
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คนเดินทาง
ไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (10 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้
เช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้ นตาม
จริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการัน
ตีมดั จาที่นัง่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืน
เงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้ง กรุ ง เทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิ เสธมิ ใ ห้เดิ น ทางออก หรื อ เข้า
ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
**สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุ นให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกง
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซิ นเจิ้ น จูไห่ ขึ้ นอยู่
กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมื องด้วยตัวของท่านเอง
ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้งั สิ้ น**
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ
ดัง กล่ า วมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ม ากกว่า ที่ ก าหนดจะต้อ งใส่ ก ระเปา าใบใหญ่ แ ละฝากเจ้า หน้าที่ โ หลดใต้ท ้อ ง
เครื่องบินเท่านั้น
 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเปาาใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเปาาเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
 เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด
ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสีย
ค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
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