Macau สไตล ชิล ชิล 3 วัน 2 คืน
หมายเหตุ :
• เด็กอายุตั้งแต 2-18 ป เก็บคาทัวรเพิ่ม ทานละ 3,000 บาท
• กรุณาเตรียมคาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น ทานละ 1,200 บาท/ทริป/ตอทาน

กําหนดวันเดินทาง 01 - 03 / 08 - 10 / 17 - 19 / 25 - 27 / 31 มี.ค. - 02 เม.ย.61
วันแรกของการเดินทาง
09.00 น.
11.50 น.
15.45 น.

ค่ํา

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร L สายการบินAIRMACAU (NX)
พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ ใหการตอนรับและอํานวยในการเช็คอินและกระเปาสัมภาระ
เหิรฟาสู มาเกา ประเทศจีน เที่ยวบินที่ NX885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินมาเกา ประเทศจีน ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว นํา
ทานเดินทางขามดานกงเปย สู เมืองจูไห เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเจีน (ในการเดินทางขามดาน
ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทานเองและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 4560 นาที) จากนั้นนําทานเดินทางสูตลาดใตดินกกเปย ตั้งอยูติดชายแดนมาเกา เปนศูนยการคาติดแอร มีสินคา
ใหทานเลือกมากมาย เชน สินคากอปปแบรนดเนม เสื้อผา รองเทา กระเปา นาฬิกา ของเด็กเลน เปนตน อิสระ
ใหทานไดเดินเที่ยวและเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก XIN YONG FA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สองของการเดินทาง
เชา

เที่ยง

(1) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - มาเกา - จูไห - ตลาดใตดินกกเปย

(2) ผานชมถนนคูรัก - สาวงามหวีหนี่ - รานบัวหิมะ - รานหยก รานผาไหม - วัดผูถอ สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานนั่งรถ ผานชมถนนคูรัก ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดา
คูรัก นําทานแวะถายรูป สาวงามหวีหนี่ สัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู เปนรูปแกะสลักสูง 8.7
เมตร ถือ ไขมุกอยูริม ทะเล จากนั้นนําทานเดินทางสู รานบัวหิมะ ชมครีมเปาซูถัง หรือ ที่รูจักกันดีในชื่อ
บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

นําทานแวะ รานหยก ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากล้ําคา นําทานชม รานผา
ไหม ใหทานไดเลือกชม เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตดวยผาไหม นําทานเดินทางสู วัดผูถอ นมัสการองคสัง
กระจาย เพื่อความอุดมสมบูรณ นมัสการเจาแมกวนอิมเพื่อความโชคดี นมัสการองคอมิตรพุทธเจา เพื่อการมี
สุขสวัสดี และ นมัสการพระพุทธเจา 4 พระองค เพื่อ อายุยืนนาน จากนั้นนําทาน
เดินทางสู สวนหยวนหมิงชิงหยวน สวนสาธารณะที่จําลองมาจากสวนสาธารณะ
หยวนหมิงหยวนของจริงในกรุงปกกิ่ง จากนั้นชม โชวอันตระการตาดวยแสง สี เสียง
ซึ่งใชผูแสดงกวา 100 ชีวิต ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ อาทิเฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราช
พิธีปราบดาภิเษก และการละเลนตางๆ อีกมากมาย

(หมายเหตุ: หากกรณีฝนตกหรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถดูโชวได ทางบริษัทฯ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงินคาโชวแทน)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! เปาฮื้อ+ไวนแดง
นําทานเขาสูที่พัก XIN YONG FA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง

เชา

เที่ยง
บาย

(3) จูไห - มาเกา - วัดอามา - ผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเล รานขนมของฝาก -โบสถเซนตปอล - อิสระชอปปงเซนาโดสแควร เวเนเซี่ยน - มาเกา - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางขามดานกงเปย สู มาเกา เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเจีน (ในการเดินทางขามดาน ทาน
จะตองลากกระเปาสัมภาระของทานเองและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60
นาที) นําทานเดินทางสู วัดอามา ใหทุกทานไดกราบไหวเจาแมทับทิมที่วัดอามา ซึ่งเปนวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ
สําหรับวัดแหงนี้ ตั้งอยูใกลกับทะเลทางตอนใตของเกาะมาเกา ภายในวัดมีจุดกราบไหวขอพรอยูหลายจุด ซึ่ง
แตละจุดจะอยูบนเนินเขาตั้งเดินขึ้นไปบันไดไป ในแตละชั้นก็จะมีทั้งศาลเจา, ศาลา, ประตูโบราณ, สิ่งศักสิทธิ์
ตางๆใหเราไดขอพร สถาปตยกรรมภายในวัดนั้นงดงามเปนสไตลจีนโบราณ จึงทําใหคนนิยมเดินทางมากราบ
ไหวและเที่ยวชมบริเวณตางของวัดอามาแหงนี้ ผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเล สรางดวยทองสัมฤทธิ์ทั้งองคมี
ความสูง 18 เมตร จากนั้นนําทาน แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมืองรวมถึงวิตามินตางๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เชน
วิตามินสกัดจากปลาทะเลน้ําลึก, น้ํานมผึ้งที่ชวยบํารุงผิวพรรณ หรือหมูแผน เปนตน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานแวะถายรูป โบสถเซนตป อล สรางขึ้นในป 1580 แตถูกทําลายถึงสองครั้ง ในป 1595 และ 1601
ตามลําดับจนกระทั่งเกิดเพลิงไหมในป 1835 โบสถถูกทําลายจนเหลือแตดานหนา
นําทานเดินทางสู เซนา โดสแควร อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและเลือกซื้อสินคาตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสู เวเนเซีย่ น โรงแรมครบวงจรใหญที่สดุ ในเอเซีย

เชิญทานสัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแหงใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพดวยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ให
ความบันเทิง และชอปปงสินคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายกวา 350 ราน หรือ ลองเรือกอนโดลา (ไมรวมอยูใน
รายการราคาประมาณ ทานละ 120 เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน
ซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ
** หมายเหตุ ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุต่ํากวา 21 ป เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายใน
คาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ **
ค่ํา
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินมาเกา
19.00 น. กลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.50 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอสําคัญควรทราบ (กรุณาอานใหละเอียดทุกขอ)
• ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
• โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหนากระดาษ
อยางต่ํา 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 10 ทาน โดยจะแจงให
ทานทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา (หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)
• หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็ควากรุปมีการคอน
เฟริม เดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรั บ เปลี่ ย นไฟล ท และ เวลาบิน กอ นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษั ท จะไม
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถ
ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาต
ใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือ
เดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยว
ทั่วไปไดรูจักคือ รานบัวหิมะ, รานหยก, รานผาไหม, รานขนมของฝาก ซึ่งจําเปนตอ งบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย
เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่ง
จะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อ หรือ ไมซื้อ ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 300 หยวน / ทาน / ราน
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ทานมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัท
พรอมการชําระเงินมัดจํา
• บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จะตองจายคาพักเดี่ยวเพิ่ม
ตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทานั้น
• ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบกอนการทํา
จองทัวร
• ทานที่ประสงคจะใชหนังสือ เดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอ ง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่อ งจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาใน
รายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย
• ตั๋วเครื่องบินที่ใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่นั่งลวงหนาได (ทานจะไดรับที่นั่งแบบสุมเทานั้น)
• หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวนั้น
3 วัน กอนเดินทาง ทานจะไดรับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน กอนเดินทาง หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผูเดินทางอีกครั้ง
• ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตอง
ซื้อ โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา
• เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

Macau สไตล ชิล ชิล 3 วัน 2 คืน
กําหนดเดินทาง 01 - 03 / 08 - 10 / 17 - 19 / 25 - 27 / 31 มี.ค. - 02 เม.ย.61

อัตราคาบริการ
ราคาตอทาน
ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน
8,899 บาท
เด็ก 2-18 ป
11,899 บาท
พักเดี่ยว(จายเพิ่ม)
3,900.-บาท
ราคาไมรวมตั๋ว
4,899.-บาท
อัตราคาบริการนี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พรอมกรุปเทานั้น
 ที่พักโรงแรม 3 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทาน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ
TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
 คาอาหาร 6 มื้อ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงินได)
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม
 คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
 คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งราคาทัวรนี้ เปนอัตราเรียก
เก็บ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เปนเงิน 2,500 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ทานตองชําระเพิ่ม)
 คาระวางน้ําหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่อง จํากัดไมเกินทานละ 20 กิโลกรัม
 คาวีซาเขาประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)
 กรณีที่ทาง ตม.จีน ระงับการใชวีซาเขาประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บคาวีซา ที่เกิดขึ้นตามจริง และขอ
สงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกคาแจงยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวร ไมวา
กรณีใดทั้งสิ้น)
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม) ** คุมครองตั้งแต อายุ 16 – 69 ป เทานั้น **
หมายเหตุ: กรณีผูเดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ป และผูเดินทาง อายุ 70 ป ขึ้นไป คุมครองเพียง 50% ของวงเงินคุมครอง และ
สําหรับผูเดินทาง อายุไมถึง 1 เดือน กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ ทั้งสิ้น **
ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
**ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง**

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่เกี่ยวของ
กับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใต
อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัด
หยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขใน
กรมธรรม
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตั วนอกเหนือ จากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือ เดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา
อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี)
 คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,200 บาท/ทริป/ตอ ทาน (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ , ในสวนคาทิป
หัวหนาทัวร ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของทาน)
 คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
 คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนวีซาเขาประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง (กรณีตางชาติ จายเพิ่มจากคาทัวร
1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง)
 กรณีที่วีซาเขาประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง ถูกยกเลิกไมวากรณีนี้ใดๆ ก็ตามและมีเหตุตองยื่นวีซาเดี่ยว ผูเดินทาง
จะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,500 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ
2,550 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)
หมายเหตุ
• กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาดวย
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเปนหมูคณะแบบจอยทัวรเทานั้น กรณีตองการ
ตัดกรุปเหมา โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ หรือ พระสงฆ เก็บคาใชจายเพิ่ม
เงื่อนไขการสํารองทีน่ ่งั และการชําระคาบริการ
• กรุณาชําระยอดเต็ม (ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทําการจอง)
เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกได หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมด *
• กรุณาสงหนาพาสฯ พรอมวันชําระคาทัวร

การยกเลิกการเดินทาง
• แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป
คืนคาใชจายทั้งหมด
• แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
• แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดินทางไมครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
• กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คา
หอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
• ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่ง
กับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
• กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและฮองกง เซินเจิ้น จูไห ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น
ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความ
ชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
• เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวา
ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิล ลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก ใสซึ่งมี ซิปล็อ คปด สนิท และสามารถนําออกมาให
เจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
• สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก
เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
• หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
• เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว
ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก

