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โปรแกรมการเดนิทาง 
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ค่าํ พกัที ่

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

X  X 
CRUISE 

H

2 
วัดแชกงหมวิ-รีพลัสเบย-วิคตอเรียพีค-โรงงานจิวเวอร
รี-่ 
รานหยก-วัดหวังตาเซยีน-วัดชีหลิน-อิสระชอปปงจิม

  X 
CRUISE 

H

3 

ฮองกง-มาเกา(โดยเรอืเฟอรรี)่-ผานชมเจาแมกวนอิม
ริมทะเล- โบสถเซนตปอล-เซนาโดสแควร-รานขนม
ของฝาก-The Venetian 
มาเกา-กรุงเทพฯ (NX882 : 19.00-20.50) 

 X   

หมายเหต ุ:  

 ไมรวมคาทปิคนขบัรถ, ไกดทองถิน่ และหวัหนาทวัร จาํนวน 1,500 บาท/ทรปิ/ทาน 

   (เดก็ชาํระทปิเทาผูใหญ) 
 
กาํหนดการเดนิทาง 

วนัที ่30 สงิหาคม–01 กนัยายน 2561                  ราคา 14,899.- 

วนัที ่06-08 / 09-11 / 20-22 / 23-25 กนัยายน 2561           ราคา 13,899.- 



 

 

วนัที ่18-20 / 25-27 ตลุาคม 2561 **NEW**          ราคา 14,899.- 

วนัที ่01-03 / 11-13 / 15-17 / 25-27 พฤศจกิายน 2561 **NEW**    ราคา 14,899.- 

วนัที ่02-04 / 09-11 / 13-15 ธนัวาคม 2561 **NEW**          ราคา 14,899.- 

 
โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-มาเกา-ฮองกง (โดยเรอืเฟอรรี)่ 
09.00 น. พรอมกนัที ่ทาอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) 

ชัน้ 4 ประต ู6 บรเิวณ ISLAND-L สายการบิน AIR MACAU(NX) โดยมี
เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

11.50 น. เหิรฟาสู มาเกา ประเทศจีน เทีย่วบนิที ่NX885 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

15.45 น.      เดินทางถึง สนามบนิมาเกา ประเทศจีน ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ
รับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู ทาเรอืเฟอรรี ่เพ่ือขามสู เขตการ
ปกครองพเิศษฮองกง (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้นําทาน
เดินทางสูโรงแรมที่พกั 

ค่าํ   อาหารค่าํอสิระตามอธัยาศยั  
พกัที ่ CRUISE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา 
วนัทีส่อง  วดัแชกงหมวิ-รพีลสัเบย-วคิตอเรยีพคี-โรงงานจวิเวอรรี-่รานหยก-วดัหวงัตา

เซยีน- 
  วดัชหีลนิ-อสิระชอปปงจมิซาจุย 
เชา  บรกิารอาหารเชา ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซาํ (1) 

นําทานเดินทางสู วดัแชกงหมวิ วัดเกาแกที่มคีวามศักดิ์สิทธิ์มาก มอีายุกวา 300 
ป สักการะเทพเจาแชกง ใหทาน หมุนกังหนันําโชค ซึ่งเชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบ 
จะขับไลสิ่งชั่วรายและนําแตสิ่งดีๆ มาให องคกังหันนําโชคม ี4 ใบพัด ค ือพร 4 
ประการ คือ สขุภาพรางกายแขง็แรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ
เงนิทองไหลมาเทมา ชาวฮองกงนิยมมาสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปใหม จากนั้น
นําทานนมัสการขอพรจาก เจาแมกวนอมิ และ เทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเปนสิริ
มงคลที่บริเวณ ชายหาดรพีลสัเบย และนําทานสู ยอดเขาวคิตอเรยีพคี จุดชมววิ
สูงและสวยที่สดุของฮองกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธ์ิสดชื่น สามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน ทั้งนีย้ัง
ตื่นตากบัตึกระฟาที่สูงตระหงานและอาคารตางๆ ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย 
อาทิ ตกึเซ็นทรัลพลาซา, ตึกไชนาแบงคและตึกอื่นๆ อันเปนที่ตั้งของธุรกิจชั้น
นําของฮองกงพรอมทัง้ถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ จากนั้นนําทานนัง่รถ
บสัลงจากยอดเขาสู โรงงานจวิเวอรรี ่ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่
ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย จากนัน้นําทานชม 
รานหยก ซึง่เปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากล้ําคา 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
บาย นําทานเดินทางสู วดัหวงัตาเซยีน หนึ่งในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง วัดนี้มีอายุ

กวารอยปและไดชื่อวาเปนวัดที่ใครมาขอพรอะไรจะสมปรารถนาทุกสิ่ง นําทาน



 

 

เดินทางสู วดัชหีลนิ สรางขึ้นตามสถาปตยกรรมสมัยราชวงศถังไดรับการบูรณะ
ไปเมื่อป 2,000 จากทีส่รางขึ้นโดยใชการเขาไมทั้งหลังโดยไมใชตะปูเลย 
นอกจากทอระบายน้ําที่เปนเหล็ก นับเปนการผสมผสานแบบใหม จากนั้นนํา
ทาน อสิระชอปปงจมิซาจุย มรีานขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, 
เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาพื้นเมืองฮองกงมากมายม ี
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบ
ไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยูและมทีางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุ
ถึงกันไดมแีบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อไมวาจะเปน  COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, 
BOSSINI และอกีมากมาย 

ค่าํ   อาหารค่าํอสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอปปง 
พกัที ่ CRUISE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา 
 
 
 
 
 
 
  
วนัทีส่าม ฮองกง-มาเกา(โดยเรอืเฟอรรี)่-ผานชมเจาแมกวนอมิรมิทะเล-โบสถเซนตปอล- 
  อสิระชอปปงเซนาโดสแควร-รานขนมของฝาก- The Venetian-มาเกา-

กรงุเทพฯ 
เชา  บรกิารอาหารเชา ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซาํ (3) 

นําทานเดินทางสู ทาเรอืเฟอรรี ่เพ่ือขามสู มาเกา(ใชเวลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) ผานชมเจาแมกวนอมิรมิทะเล  
สรางดวยทองสัมฤทธิท์ั้งองคมีความ
สูง 18 เมตร นําทานแวะถายรูป โบสถ
เซนตปอล สรางขึ้นในป 1580 แตถกู
ทําลายถึงสองครั้ง ในป 1595 และ 
1601 ตามลาํดับจนกระทั่งเกิดเพลิง
ไหมในป 1835 โบสถถูกทําลายจน
เหลือแตดานหนา จากนั้นนําทาน
เดินทางสู เซนาโดสแควร อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและเลือกซื้อสนิคาตาม
อัธยาศัย  

เทีย่ง   อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอปปง 

บาย  นําทาน แวะชมิและซือ้ขนมพืน้เมอืงรวมถงึวติามนิตางๆ ในราคาโดนใจ อาท ิ

เชน วติามินสกัดจากปลาทะเลน้ําลกึ, 

น้ํานมผึ้งที่ชวยบํารุงผวิพรรณ หรือหมู

แผน เปนตน จากนั้นนําทานสูอาณาจกัร

คาสิโนที่ไดรับการขนานนามวา 



 

 

ลาสเวกสัแหงใหมของเอเชยี THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO 

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับเกมสการพนันนานาชนิด อาทิ บัคคารา, แบล็คแจ็ค, 

รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู ฯลฯ หรือเลือกถายภาพกับบรรยากาศเมืองเวนิส

และสัญลักษณของเมอืงเวนิส ทั้งเรือกอนโดลา ลําคลองกลางเมือง ใหทานไดรับ

ความรูสกึเหมือนอยูกลางเมืองเวนิส ประเทศอิตาล ีอิสระใหทานไดทํากิจกรรม

ตางๆ (ไมรวมอยูในราคาทวัร) 
  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบนิมาเกา 
19.00 น.     กลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เทีย่วบนิที ่NX882  

(บรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
20.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 
 
*** ขอบพระคณุทกุทานทีใ่ชบรกิาร ***   
 
ขอสาํคญัควรทราบ (กรณุาอานใหละเอยีดทกุขอ) 

 ทัวรนี้สําหรบัผูมวีัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่วเทานั้น 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกวา 6 

เดือนขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยางต่าํ 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง

นอยกวา 10 ทาน โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไมมวีีซาและอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศทีม่ีวซีา 
(หากผูเดินทางทกุทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดนิทางได ทางบริษัทฯ 
ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค) 

 หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ เพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมกีารปรบัเปลีย่น
ไฟลท และ เวลาบิน กอนทกุครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 โรงแรมที่พกั และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูกับความ
เหมาะสม และคํานึงถงึผลประโยชนและความปลอดภัยของลกูคาเปนหลัก 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลาชา
หรือยกเลิกของเที่ยวบนิ รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออก
หรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณทีี่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

 ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหมีการ
ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจกัคือ โรงงานจวิเวอรรี ่, ราน



 

 

หยก , รานขนมของฝาก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคา
ทัวร  จึงเรียนใหกับนกัทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทกุทาน
แวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาท ีซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจ
ของลกูคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิน้ และถาหากลกูคาไมมีความประสงคจะ
เขารานรัฐบาลจีนทกุเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากทาน เปนจาํนวนเงนิ 400 HKD / ทาน / ราน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชือ่ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน 
ในกรณทีีท่านมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา 

 บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจกักัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จะตองจายคาพกัเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทานั้น 

 ทานที่มีวซีาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางที่ระบ ุกรุณาแจง
เจาหนาที่ใหรับทราบกอนการทําจองทวัร  

 ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวซีาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกตกิา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบตัร 
APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง 
ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

 ตั๋วเครื่องบินที่ใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลอืกที่นัง่ลวงหนาได  (ทานจะไดรับที่นั่งแบบ
สุมเทานั้น) 

 หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวนั้น 
3 วนั กอนเดนิทาง  ทานจะไดรับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง  
1 วนั กอนเดนิทาง   หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผูเดินทาง
อีกครั้ง 

 ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อ
ไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบงัคับลกุทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอก
กลาวลวงหนา 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว 
 

อตัราคาบรกิาร 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใหญ 

(พกัหองละ 2 

ทาน) 

เดก็ 

2-18 ป  

พกัเดีย่ว

(จาย

เพิม่) 

ราคา 

ไมรวมตัว๋ 

วนัที ่30 สงิหาคม–01 กนัยายน 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

วนัที ่06-08 กนัยายน 2561 13,899 13,899 4,500 7,899 



 

 

วนัที ่09-11 กนัยายน 2561 13,899 13,899 4,500 7,899 

วนัที ่20-22 กนัยายน 2561 13,899 13,899 4,500 7,899 

วนัที ่23-25 กนัยายน 2561 13,899 13,899 4,500 7,899 

วนัที ่18-20 ตลุาคม 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

วนัที ่25-27 ตลุาคม 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

วนัที ่01-03 พฤศจกิายน 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

วนัที ่11-13 พฤศจกิายน 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

วนัที ่15-17 พฤศจกิายน 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

วนัที ่25-27 พฤศจกิายน 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

วนัที ่02-04 ธนัวาคม 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

วนัที ่09-11 ธนัวาคม 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

วนัที ่13-15 ธนัวาคม 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 
 
อตัราคาบรกิาร *รวม* 
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พรอมกรุปเทานั้น  
2. ที่พักโรงแรม 3 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพกัหองละ 2 ทาน แบบ TWIN เทานัน้) 

** เน่ืองจากทางโรงแรมมบีรกิารเฉพาะหองพกัคูหรอืหองพกัเดีย่วเทานัน้ ไมมบีรกิารหอง
เสรมิเตยีงสาํหรบัพกั 3 ทาน ** ฉะนั้นถามีผูเดินทาง 3 ทาน อกี 1 ทาน ตองชาํระคา
หองพกัเดีย่ว 4,500 บาท (เพ่ิมจากคาทัวร) 

3. คาอาหาร 3 มื้อ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงินได) 
4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม 
5. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเทีย่วตามรายการระบ ุ
6. คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปน

อัตราเรียกเกบ็ ณ วันที ่04 กรกฎาคม 2561 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ทานตอง

ชําระเพิ่ม)  

7. คาระวางน้ําหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่อง จํากัดไมเกินทานละ 20 กิโลกรัม 

8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท คา

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม) ** 

คุมครองตัง้แต อาย ุ16 – 69 ป เทานั้น ** 

หมายเหต:ุ  กรณีผูเดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ป และผูเดินทาง อาย ุ70 ป ขึ้นไป คุมครองเพียง 

50%  

   ของวงเงินคุมครอง และ สําหรับผูเดินทาง อายุไมถึง 1 เดือน กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ ทั้งสิ้น  



 

 

ลูกคาทานใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถาม

ขอมลู เพิม่เตมิกบัทางบริษัทได **ทัง้นีอ้ัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที ่330 บาท ขึ้นอยูกบัระยะเวลาการ

เดินทาง**  

การประกันไมคุมครอง 

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, 

อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดย

เจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะ

วิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย 

การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไข

ในกรมธรรม 

อัตราคาบริการ *ไมรวม* 

1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง

เพิ่มนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

2. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกํากบัภาษี) 

3. คาทปิคนขบัรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร จาํนวน 1,500 บาท/ทรปิ/ทาน (เดก็ชาํระทปิเทา

ผูใหญ) 

4. คาทําวีซาและคาทัวรสําหรับชาวตางชาต ิ(โปรดสอบถามกับเจาหนาที่) 

หมายเหต ุ

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบตุร

เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเปนหมูคณะแบบจอย

ทัวรเทานั้น กรณีตองการตัดกรุปเหมา โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเปนนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ หรือ พระสงฆ เก็บคาใชจายเพิ่ม 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่และการชาํระคาบริการ 

 กรณุาชาํระเงินมดัจาํ  ทานละ 10,000 บาท หรือ ทัง้หมดกรณเีปนราคาโปรโมชัน่  

(ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันท่ีทําการจอง) 

 กรณุาชาํระคาทวัรสวนทีเ่หลอื  15 วัน กอนการเดนิทาง  

(กรณีไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธ

การจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทานสละสิทธิ์) 

หมายเหต ุหากชําระเงินในแตละสวนแลว กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน ใหเจาหนาที่ทุกครั้ง 

 รบกวนสแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน สงภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชําระ

มัดจํา 

การยกเลิกการเดนิทาง 

 แจงยกเลิกกอนเดนิทาง 30 วัน ขึ้นไป  คืนคาใชจายทั้งหมด  

 แจงยกเลิกกอนเดนิทาง 15-29 วัน   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

 แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดนิทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั �งหมด 

 บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเกบ็คาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํให

คนเดนิทางไมครบตามจาํนวนทีบ่ริษทัฯกาํหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความ



 

 

เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ

คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณเีจบ็ปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังนี้ทานจะตองเสีย

คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่

สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

 ยกเวนกรุปที่ออกเดนิทางชวงเทศกาลวันหยดุ เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบิน

มีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 

CHARTER FLIGHT จะไมมีการคนืเงินมดัจาํหรือคาทวัรทัง้หมด ไมวายกเลกิดวยกรณใีดๆ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตางประเทศ ปฏเิสธมใิหเดนิทางออก หรือ 

เขาประเทศทีร่ะบไุวในรายการเดนิทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคนืคาทวัรไมวากรณี

ใดๆ ทัง้สิน้ 

**สาํคญั!! บริษทั ทาํธุรกิจเพือ่การทองเที่ยวเทานั้น ไมสนบัสนุนใหลูกคาเดนิทางเขาประเทศ

ฮองกงโดยผดิกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมอืง ทัง้ไทยและฮองกง เซิน

เจิ้น จไูห ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคน

เขาเมอืงดวยตวัของทานเอง ทางหวัหนาทัวรและมคัคเุทศกไมสามารถใหความชวยเหลอืใดๆ

ไดทัง้สิน้** 

 เมือ่ทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม

เดนิทาง  พรอมคณะถอืวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมดัจาํคนื ไมวา

กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

ขอแนะนาํกอนการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี

ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 

อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด

จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

 หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 

 เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 

ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หาก

เจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 


