CSMFMNX07 [RE300718 BY SWINNEY]

หนา 1 จาก 10

ตารางการเดินทาง
วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เชา

1 กรุงเทพฯ-มาเกา(NX885 : 11.50-15.45)-ฮองกง
(โดยเรือเฟอรรี่)

เที่ยง

X

2 วัดแชกงหมิว-รีพลัสเบย-วิคตอเรียพีค-โรงงานจิวเวอรรี่รานหยก-วัดหวังตาเซียน-วัดชีหลิน-อิสระชอปปงจิมซาจุย
ฮองกง-มาเกา(โดยเรือเฟอรรี่)-ผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเล3 โบสถเซนตปอล-เซนาโดสแควร-รานขนมของฝาก-The Venetian
มาเกา-กรุงเทพฯ(NX882 : 19.00-20.50)

พักที่

ค่ํา

X

CRUISE HOTEL

X

CRUISE HOTEL

หรือระดับเทียบเทา
หรือระดับเทียบเทา

X

หมายเหตุ :
ไมรวมคาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรจํานวน 1,500 บาท/ทริป/ทาน
(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)

กําหนดการเดินทาง

วันที่ 30 สิงหาคม–01 กันยายน 2561
ราคา 14,899.วันที่ 06-08 / 09-11 / 20-22 / 23-25 กันยายน 2561 ราคา 13,899.วันที่18-20 / 25-27 ตุลาคม2561**NEW**
ราคา14,899.วันที่01-03 / 11-13 / 15-17 / 25-27 พฤศจิกายน 2561**NEW**ราคา14,899.วันที่02-04 / 09-11 / 13-15 ธันวาคม 2561**NEW** ราคา14,899.-
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หนา 2 จาก 10

วันแรก
09.00 น.
11.50น.
15.45 น.
ค่ํา
พักที่
วันที่สอง
เชา

เที่ยง
บาย

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพฯ-มาเกา-ฮองกง (โดยเรือเฟอรรี่)
พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) ชั้น 4 ประตู6
บริเวณ ISLAND-LสายการบินAIR MACAU(NX)โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
เหิรฟาสู มาเกาประเทศจีน เที่ยวบินที่ NX885(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินมาเกาประเทศจีนผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอย
แลวนําทานเดินทางสู ทาเรือเฟอรรี่ เพื่อขามสูเขตการปกครองพิเศษฮองกง(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง)จากนั้นนําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก
อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย
CRUISE HOTEL หรือระดับเทียบเทา
วัดแชกงหมิว-รีพลัสเบย-วิคตอเรียพีค-โรงงานจิวเวอรรี่-รานหยก-วัดหวังตาเซียนวัดชีหลิน-อิสระชอปปงจิมซาจุย
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคารแบบติ่มซํา(1)
นําทานเดินทางสูวัดแชกงหมิววัดเกาแกที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกวา 300 ปสักการะเทพเจา
แชกง ใหทานหมุนกังหันนําโชค ซึ่งเชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่งชั่วรายและนําแตสิ่งดีๆ มาให
องคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สม
ความปรารถนา และเงินทองไหลมาเทมาชาวฮองกงนิยมมาสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปใหมจากนั้น
นําท านนมั ส การขอพรจากเจ าแม กวนอิ ม และเทพเจ าแห ง โชคลาภเพื่ อเปนสิ ริมงคลที่ บ ริ เวณ
ชายหาดรีพลัสเบย และนําทานสูยอดเขาวิคตอเรียพีคจุดชมวิวสูงและสวยที่สุดของฮองกง สัมผัส
บรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะ
อยางชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟาที่สูงตระหงานและอาคารตางๆ ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย
อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซา,ตึกไชนาแบงคและตึกอื่นๆ อันเปนที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนําของฮองกงพรอมทั้ ง
ถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ จากนั้นนําทานนั่งรถบัสลงจากยอดเขาสูโรงงานจิวเวอรรี่ที่ขึ้นชื่อ
ของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย จากนั้นนํา
ทานชมรานหยกซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชคใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากล้ําคา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นําทานเดินทางสูวัดหวังตาเซียนหนึ่งในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง วัดนี้มีอายุกวารอยปและไดชื่อวา
เป น วั ด ที่ ใ ครมาขอพรอะไรจะสมปรารถนาทุ ก สิ่ ง นํ า ท า นเดิ น ทางสู วั ด ชี ห ลิ น สร า งขึ้ น ตาม
สถาปตยกรรมสมัยราชวงศถังไดรับการบูรณะไปเมื่อป 2,000 จากที่สรางขึ้นโดยใชการเขาไมทั้งหลัง
โดยไมใชตะปูเลย นอกจากทอระบายน้ําที่เปนเหล็ก นับเปนการผสมผสานแบบใหม จากนั้นนําทาน
อิสระชอปปงจิมซาจุยมีรานขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูปฯลฯ
และสินคาพื้นเมืองฮองกงมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อOCEAN TERMINALซึ่ง
ประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได มี
แบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อไมวาจะเปน COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES,
PRADA, GIORDANO, BOSSINIและอีกมากมาย

CSMFMNX07 [RE300718 BY SWINNEY]

หนา 3 จาก 10

ค่ํา
พักที่

อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปง
CRUISE HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่สาม

ฮองกง-มาเกา(โดยเรือเฟอรรี่)-ผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเล-โบสถเซนตปอลอิสระชอปปงเซนาโดสแควร-รานขนมของฝาก-The Venetian-มาเกา-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคารแบบติ่มซํา(3)
นําทานเดินทางสู ทาเรือเฟอรรี่ เพื่อขามสู มาเกา(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)ผานชม
เจาแมกวนอิมริมทะเลสรางดวยทองสัมฤทธิ์
ทั้งองคมีความสูง 18 เมตรนําทานแวะถายรูป
โบสถเซนตปอล สรางขึ้นในป 1580 แตถูก
ทํ า ลายถึ ง สองครั้ ง ในป 1595 และ 1601
ตามลําดับจนกระทั่งเกิดเพลิงไหมในป 1835
โบสถถูกทําลายจนเหลือแตดานหนา จากนั้นนํา
ทานเดินทางสู เซนาโดสแควร อิสระใหทาน
ไดเดินเที่ยวและเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปง
นําทาน แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมืองรวมถึงวิตามินตางๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เชน วิตามินสกัด
จากปลาทะเลน้ําลึก,น้ํานมผึ้งที่ชวยบํารุงผิวพรรณ หรือหมูแผน เปนตน จากนั้นนําทานสูอาณาจักร
คาสิโนที่ไดรับการขนานนามวา ลาสเวกัสแหงใหมของเอเชีย THE VENETIAN RESORT HOTEL
CASINO อิสระใหทานเพลิดเพลินกับเกมสการ
พนันนานาชนิด อาทิ บัคคารา , แบล็คแจ็ค, รู
เล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู ฯลฯ หรือเลือก
ถ 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
สัญลักษณของเมืองเวนิส ทั้งเรือกอนโดลา ลํา
คลองกลางเมือง ใหทานไดรับความรูสึกเหมือน
อยูกลางเมืองเวนิส ประเทศอิตาลีอิสระใหทาน
ไดทํากิจกรรมตางๆ(ไมรวมอยูในราคาทัวร)
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินมาเกา

เชา

เที่ยง
บาย
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19.00น.
20.50 น.

กลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAUเที่ยวบินที่ NX882
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***
ขอสําคัญควรทราบ (กรุณาอานใหละเอียดทุกขอ)
 ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
 โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไปและเหลื อ
หนากระดาษอยางต่ํา 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 10 ทาน โดย
จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและอยางนอย 10 วัน
กอนการเดิ นทางสําหรับประเทศที่มีวี ซา (หากผูเดิ นทางทุกท านยินดีที่จ ะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค )
 หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมี
การคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท และ เวลาบิน กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 โรงแรมที่ พั ก และโปรแกรมท องเที่ ย วอาจมี ก ารสลั บ ปรั บ เปลี่ ย นขึ้ นอยู กั บ ความเหมาะสม และคํ านึ งถึ ง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ
ไมสามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบินรวมถึงกรณีที่กองตรวจ
คนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
รวมทั้ งในกรณี ที่ ทานจะใชห นังสื อเดินทางราชการ (เล มสี น้ําเงิน ) เดิ นทาง หากท านถูก ปฏิเสธการเดิ น
ทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให
นัก ทองเที่ย วทั่ว ไปได รูจัก คือ โรงงานจิวเวอรรี่ , รานหยก, ร านขนมของฝากซึ่ งจํ าเปนต องบรรจุ ใน
โปรแกรมทั ว ร ด ว ย เพราะมี ผ ลกั บ ราคาทั ว ร จึ ง เรี ย นให กั บ นั ก ท อ งเที่ ย วทุ ก ท า นทราบว า ร า นทุ ก ร า น
จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความ
พอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีน
ทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 400 HKD /
ทาน / ราน
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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ
เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณี ที่ทานมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
 บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จะตองจายคาพัก
เดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทานั้น
 ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา -ออก ไดตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบ
กอนการทําจองทัวร
 ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทาน
จะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา -ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายใน
ระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย
 ตั๋วเครื่องบินที่ใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่นั่งลวงหนาได (ทานจะไดรับที่นั่งแบบสุมเทานั้น)
 หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวนั้น
3 วัน กอนเดินทาง ทานจะไดรับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน กอนเดินทาง หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผูเดินทางอีกครั้ง
 ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจ
ก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา
 เมื่ อท านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร ทางบริษั ทฯจะถือวาทานรั บทราบและยอมรั บเงื่อนไขของหมายเหตุทุ กข อแล ว
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อัตราคาบริการ
ผูใหญ

(พักหองละ 2 ทาน)

เด็ก
2-18 ป

(จายเพิ่ม)

ราคา
ไมรวมตั๋ว

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

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2561

14,899

14,899

4,500

7,899

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2561

14,899

14,899

4,500

7,899

วันที่ 01-03 พฤศจิกายน 2561

14,899

14,899

4,500

7,899

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2561

14,899

14,899

4,500

7,899

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561

14,899

14,899

4,500

7,899

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561

14,899

14,899

4,500

7,899

วันที่ 02-04 ธันวาคม 2561

14,899

14,899

4,500

7,899

วันที่ 09-11 ธันวาคม 2561

14,899

14,899

4,500

7,899

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2561

14,899

14,899

4,500

7,899

กําหนดการเดินทาง
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พักเดี่ยว

อัตราคาบริการ *รวม*
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พรอมกรุปเทานั้น
2. ที่พักโรงแรม 3 ดาว ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2 ทาน แบบ TWIN เทานั้น)
** เนื่องจากทางโรงแรม มีบริการเฉพาะหองพักคูหรือหองพักเดี่ยวเทานั้น ไมมีบริการหองเสริม
เตียงสําหรับพัก 3 ทาน**ฉะนั้นถามีผูเดินทาง 3 ทานอีก 1 ทานตองชําระคาหองพักเดี่ยว4,500 บาท
(เพิ่มจากคาทัวร)
3. คาอาหาร 3 มื้อ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงินได)
4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม
5. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6. คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บณวันที่
04 กรกฎาคม2561(หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบินทานตองชําระเพิ่ม)
7. คาระวางน้ําหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่อง จํากัดไมเกินทานละ20กิโลกรัม
8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม )** คุมครองตั้งแต อายุ 16–69 ป
เทานั้น **
หมายเหตุ: กรณีผูเดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ป และผูเดินทาง อายุ 70 ปขึ้นไป คุมครองเพียง 50%
ของวงเงินคุมครอง และ สําหรับผูเดินทาง อายุไมถึง 1 เดือน กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ ทั้งสิ้น **
ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติม
กับทางบริษัทได **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่เกี่ยวของ
กับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตก
อยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism,
Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม
อัตราคาบริการ *ไมรวม*
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา
อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%(กรณีตองการใบกํากับภาษี)
3. คาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรจํานวน 1,500 บาท/ทริป/ทาน (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
4. คาทําวีซาและคาทัวรสําหรับชาวตางชาติ(โปรดสอบถามกับเจาหนาที่)
หมายเหตุ
 กรณี เด็ ก อายุ ต่ํ ากว า 18 ป แ ละไม ไ ด เดิ น ทางกั บ บิ ดา มารดา ต องมี จ ดหมายยิ นยอมให บุ ตรเดิ น ทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
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 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเปนหมูคณะแบบจอยทัวร เทานั้น กรณี
ตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ หรือ พระสงฆ เก็บ
คาใชจายเพิ่ม
เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการชําระคาบริการ
 กรุณาชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาทหรือทั้งหมดกรณีเปนราคาโปรโมชั่น
(ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วันนับจากวันที่ทําการจอง)
 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วัน กอนการเดินทาง
(กรณีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวา
กรณีใดๆใหถือวาทานสละสิทธิ์)
หมายเหตุหากชําระเงินในแตละสวนแลว กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน ใหเจาหนาที่ทุกครั้ง
 รบกวนสแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน สงภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา
การยกเลิกการเดินทาง
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วันขึ้นไป
คืนคาใชจายทั้งหมด
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท
 แจงยกเลิกนอยกวา1-14วันกอนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั งหมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดินทาง
ไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอ ทางบริษัทและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
 กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชนคาตั๋ว
เครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณี
ที่ไมสามารถเดินทางได
 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการัน
ตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHTจะไมมีการคืน
เงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
 กรณี ที่ กองตรวจคนเข าเมื องทั้ ง กรุ ง เทพฯ และในต างประเทศ ปฏิ เสธมิ ใ ห เดิ น ทางออก หรื อ เข า
ประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกง
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและฮองกง เซินเจิ้น จูไห ขึ้นอยู
กับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง
ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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ขอแนะนํากอนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอ
ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนํา
ออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของ
ดั ง กล า วมี ข นาดบรรจุ ภั ณ ฑ ม ากกว า ที่ กํ า หนดจะต อ งใส ก ระเป า ใบใหญ แ ละฝากเจ า หน าที่ โ หลดใต ท อ ง
เครื่องบินเทานั้น
 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
 หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
 เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด
ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสีย
คาปรับในอัตราที่สูงมาก
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