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ตารางการเดินทาง 
 

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่่า พักที ่

1 
กรุงเทพฯ-มาเก๊า(NX885 : 10.35-14.25 หรือ 11.35-15.25) 

-ฮ่องกง(โดยเรือเฟอร์ร่ี) X 
 

X 
CRUISE HOTEL  

หรือระดับเทียบเท่า 

2 
วัดแชกงหมิว-รีพลัสเบย์-วิคตอเรียพีค-โรงงานจิวเวอร์ร่ี- 

ร้านหยก-วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย   
X 

CRUISE HOTEL  

หรือระดับเทียบเท่า 

3 

ฮ่องกง-มาเก๊า(โดยเรือเฟอร์ร่ี)-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล- โบสถ์
เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-ร้านขนมของฝาก-The Venetian 

มาเก๊า-กรุงเทพฯ (NX882 : 19.00-20.50) 
 

X 
 

 

หมายเหต ุ:  

 ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จ่านวน 1,500 บาท/ทริป/ท่าน 

   (เด็กช่าระทิปเท่าผู้ใหญ่) 

 

ก่าหนดการเดินทาง 

วันที่ 06-08 / 23-25 กันยายน 2561                ราคา 13,899.- 

วันที่ 09-11/ 20-22 กันยายน 2561**SOLD OUT**         ราคา 13,899.- 
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วันที่ 18-20 / 25-27 ตุลาคม 2561 **NEW**          ราคา 14,899.- 

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

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

 

  

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพฯ-มาเก๊า-ฮอ่งกง (โดยเรือเฟอร์รี่) 
09.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 6 บริเวณ 

ISLAND-L สายการบิน AIR MACAU(NX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 

11.50 น. เหิรฟ้าสู่ มาเก๊า ประเทศจีน เที่ยวบินที่ NX885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

(หมายเหตุ : ส่าหรับกรุ๊ปที่เดินทาง ต้ังแต่วันที่ 28 ต.ค. 61 เป็นต้นไป เที่ยวบิน NX885 เปลี่ยนเป็น
เวลา 10.35-14.25 น.) 

15.45 น.      เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามสู่ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก 

ค่่า   อาหารค่่าอสิระตามอธัยาศัย  

พักที่  CRUISE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่สอง  วัดแชกงหมิว-รีพลสัเบย์-วิคตอเรียพีค-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-วัดหวังต้าเซียน- 

  วัดชีหลิน-อิสระชอ้ปปิง้จิมซาจุ่ย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบต่ิมซ่า (1) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว วัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธ์ิมาก มีอายุกว่า 300 ปี สักการะเทพเจ้าแชกง 
ให้ท่าน หมุนกังหันน าโชค ซึ่งเช่ือกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งช่ัวร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆ มาให้ องค์
กังหันน าโชคมี 4 ใบพัด คื อพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความ
ปรารถนา และเงินทองไหลมาเทมา ชาวฮ่องกงนิยมมาสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ จากนั้นน าท่าน
นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และ เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ ชายหาดรีพลัสเบย์ 
และน าท่านสู ่ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน 

สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึก
ระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่า
แบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจช้ันน าของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 

จากนั้นน าท่านนั่งรถบัสลงจากยอดเขาสู่ โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นช่ือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับ
รางวัลอันดับเย่ียม และใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ย น าท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเคร่ืองประดับน าโชค
ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก 
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง วัดนี้มีอายุกว่าร้อยปีและได้ช่ือว่า
เป็นวัดที่ ใครมาขอพรอะไรจะสมปรารถนาทุกสิ่ง  น าท่านเดินทางสู่  วัดชีหลิน  สร้างขึ้นตาม
สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังได้รับการบูรณะไปเมื่อปี 2,000 จากที่สร้างขึ้นโดยใช้การเข้าไม้ทั้งหลัง
โดยไม่ใช้ตะปูเลย นอกจากท่อระบายน้ าที่เป็นเหล็ก นับเป็นการผสมผสานแบบใหม่ จากนั้นน าท่าน 

อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และ
สินค้าพื้นเมืองฮ่องกงมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบ
ไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่และมีทางเช่ือมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้มีแบรนด์ดัง
มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, 

GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 
ค่่า   อาหารค่่าอสิระตามอธัยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
พักที่  CRUISE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

วันที่สาม
 ฮ่องกง-มาเก๊า(โดยเรอืเฟอร์รี่)-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซนต์ปอล- 

  อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-ร้านขนมของฝาก- The Venetian-มาเก๊า-กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบต่ิมซ่า (3) 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามสู่ มาเก๊า(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ผ่านชมเจ้าแม่
กวนอิมริมทะเล  สร้างด้วยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค์มี
ความสูง 18 เมตร น าท่านแวะถ่ายรูป โบสถ์
เซนต์ปอล สร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึง
สองคร้ัง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ
จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 โบสถ์ถูก
ท าลายจนเหลือแต่ด้านหน้า  จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เซนาโด้สแควร์ อิสระให้ท่านได้เดิน
เที่ยวและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  

เที่ยง   อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
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บ่าย  น าท่าน แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมืองรวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เช่น วิตามินสกัดจากปลา
ทะเลน้ าลึก, น้ านมผ้ึงที่ช่วยบ ารุงผิวพรรณ หรือหมูแผ่น เป็นต้น จากนั้นน าท่านสู่อาณาจักรคาสิโนที่
ได้รับการขนานนามว่า ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO อิสระ
ให้ท่านเพลิดเพลินกับเกมส์การพนันนานาชนิด 

อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีน
นับพันตู้ ฯลฯ หรือเลือกถ่ายภาพกับบรรยากาศ
เมืองเวนิสและสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส ทั้งเรือ
กอนโดล่า ล าคลองกลางเมือง ให้ท่านได้รับ
ความรู้สึกเหมือนอยู่กลางเมืองเวนิส ประเทศ
อิตาลี อิสระให้ท่านได้ท ากิจกรรมต่างๆ  (ไม่
รวมอยู่ในราคาทัวร์) 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า 
19.00 น.     กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882  

(บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

20.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***   

 

 

ข้อส่าคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอยีดทุกขอ้) 

• ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

• โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือ
หน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทาง
ได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

• หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมี
การคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

• โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  และค านึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี
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ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหนึ่ง      

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ โรงงานจิวเวอร์รี่, ร้านหยก, ร้านขนมของฝาก ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  

ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน เป็นจ่านวนเงิน 400 HKD / ท่าน / ร้าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยว
เพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น 

• ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อน
การท าจองทัวร์  

• ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน
อาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

• ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น) 

• หลังจากที่ท่านได้ช าระค่ามัดจ าและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น 

3 วัน ก่อนเดินทาง  ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง  
1 วัน ก่อนเดินทาง   หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผู้เดินทางอีกครั้ง 

• ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่
ต้องซ้ือ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า  

• เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว  
อัตราค่าบริการ 

 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ ่

(พักห้องละ 2 ท่าน) 

เด็ก 

2-18 ป ี 

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม) 

ราคา 

ไม่รวมต๋ัว 

วันที ่06-08 กันยายน 2561 13,899 13,899 4,500 7,899 

วันที ่09-11 กันยายน 2561**SOLD OUT** 13,899 13,899 4,500 7,899 
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วันที ่20-22 กันยายน 2561**SOLD OUT** 13,899 13,899 4,500 7,899 

วันที ่23-25 กันยายน 2561 13,899 13,899 4,500 7,899 

วันที ่18-20 ตุลาคม 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

วันที ่25-27 ตุลาคม 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

วันที ่01-03 พฤศจิกายน 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

วันที ่11-13 พฤศจิกายน 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

วันที ่15-17 พฤศจิกายน 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

วันที ่25-27 พฤศจิกายน 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

วันที ่02-04 ธันวาคม 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

วันที ่09-11 ธันวาคม 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

วันที ่13-15 ธันวาคม 2561 14,899 14,899 4,500 7,899 

 

อัตราค่าบริการ *รวม* 

1. ตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น  

2. ที่พักโรงแรม 3 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2 ท่าน แบบ TWIN เท่านั้น) 

** เนื่องจากทางโรงแรมมีบริการเฉพาะห้องพักคู่หรือห้องพักเดี่ยวเท่าน้ัน ไม่มีบริการห้องเสริมเตียง
ส่าหรับพัก 3 ท่าน ** ฉะนั้นถ้ามีผู้เดินทาง 3 ท่าน อีก 1 ท่าน ต้องช่าระค่าห้องพักเดี่ยว 4,500 บาท (เพิ่มจากค่า
ทัวร์) 

3. ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้) 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
6. ค่าภาษีน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 04 

กรกฎาคม 2561 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องช าระเพิ่ม)  

7. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง จ ากัดไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม 

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุ้มครองต้ังแต่ อายุ 16 – 69 ป ีเท่านั้น ** 

หมายเหตุ:  กรณีผู้เดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผู้เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้นไป คุ้มครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุ้มครอง และ ส าหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส่าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **ทั้งนี้อัตราเบ้ียประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**  
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การประกันไม่คุ้มครอง 

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้
อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 

นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์ 

อัตราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 
3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จ่านวน 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กช่าระทิปเท่าผู้ใหญ่) 
4. ค่าท าวีซ่าและค่าทัวร์ส าหรับชาวต่างชาติ (โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่) 
หมายเหตุ 

• กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบจอยทัวร์เท่านั้น กรณี
ต้องการตัดกรุ๊ปเหมา โปรดสอบถามทางบริษัทอีกคร้ัง หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

เงื่อนไขการสา่รองทีน่ั่งและการช่าระค่าบริการ 

• กรุณาช่าระเงินมัดจ่า  ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชั่น  

(ภายใน 48 ช่ัวโมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ท าการจอง) 
• กรุณาช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ  15 วัน ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ) 
หมายเหตุ หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งส าเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

• รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการช าระมัดจ า 
การยกเลิกการเดินทาง 

• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

• แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 1-14 วันก่อนเดนิทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท่าให้คนเดินทางไม่ครบตาม
จ่านวนที่บริษัทฯก่าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทาง
ในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
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เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได้ 

• ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจ า
ที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่าหรือ
ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

**ส่าคัญ!! บริษัท ท่าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจ้ิน จูไห่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง  ทางหัวหน้าทัวร์และ
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ่าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าว
มีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

• สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

• ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 
• เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ 

เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสีย
ค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 


