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FD762
FD767

DMK (กรุ งเทพ) – MFM (มาเก๊า)
MFM (มาเก๊า) – DMK (กรุ งเทพ)

10.05 – 13.45
22.10 – 23.55

บินด้วยสายการบิน AIR ASIA (FD) : ขึ้นเครื่ องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่ องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

วันที่ 1

07.00

กรุ งเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – วัดอาม่ า - ซากประตูโบสถ์ เซนต์ ปอล – เซนาโด้ สแควร์ ร้ านขายของฝาก เดอะเวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียง มาเก๊า – จูไห่ (-/-/D)
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้ น 3 เคาน์เตอร์
เช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดิ นทาง ข้อควรทราบ:
ประเทศมาเก๊าไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับ
และจับ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง

10.05

ออกเดิ นทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊ า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน Air Asia
เที่ยวบินที่ FD 762 ** ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน กรุ ณารับประทานอาหารให้เรี ยบร้อยก่อน
ขึ้นเครื่ องบิน หรื อ ท่านสามารถเลือกซื้ ออาหารและเครื่ องดื่มได้บนเครื่ องบิน
(ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ชัว่ โมง 35 นาที **)

13.45

เดิ นทางถึ ง ท่ าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊ า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาท้องถิ่ น จะเร็ วกว่า
เมืองไทยประมาณ 1 ชัว่ โมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อย นาท่าน
เดิ นทางสู่ วัดอาม่ า หรื อเรี ยกอีกชื่ อว่า วัดม่ าก๊ อก (A-Ma Temple) เป็ นวัดเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า คาว่า "อาม่า" นี้
เป็ นที่มาของคาว่า "มาเก๊า" ในปั จจุบนั สื บเนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาขึ้นฝั่งที่มาเก๊าตรง
บริ เวณวัดนี้ แล้วได้ถามกับชาวบ้านว่าเกาะนี้ ชื่อว่าอะไร ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" ชาวโปรตุเกสจึงเรี ย ก
ประเทศนี้เรื่ อยมา จนสุ ดท้าย กลายเป็ นมาเก๊านี่ เอง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ซากโบสถ์ เซนต์ ปอล (Ruins of St.
Paul) เป็ นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซานตูอนั โตนีโอ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ)

(GSMFM001)

ซึ่งถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝนถล่
ุ่ มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเป็ นโบสถ์สาคัญของมาเก๊า
ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุ อิต ในสมัยนั้น เป็ นหนึ่งในโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
นาท่านเดิ นทางสู่ จตุรัสเซนาโด้ (Senado Square) เป็ นจัตุรัสเมืองมาเก๊า และเป็ นส่ วนหนึ่ งของ Unesco ศูนย์
ประวัติศาสตร์ ของมาเก๊ามรดกโลก เป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้ารู ปสามเหลี่ ยมยาวและเชื่ อมต่อ , Largo ทา São
Domingos ที่ปลายด้านหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3,700 ตารางเมตร (4,425
ตร.ม.) จัตุรัสได้รับการตั้งชื่ อตาม Leal Senado ซึ่ งเป็ นสถานที่นดั พบของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16
ถึง 18 ซึ่ งตั้งอยูต่ รงหน้าจัตุรัสที่อาคาร Leal Senado ตั้งอยูใ่ นปั จจุบนั สวนเล็กๆ ที่ต้ งั อยูต่ รงกลางของจัตุรัสเนื้ อ
เรื่ องรู ปปั้ นทองสัมฤทธิ์ เบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยู่เหนื อเสาหิ นดึงดาบ รู ปปั้ นถูกดึงลงในเหตุการณ์ 12-3
ขณะที่ Mesquita เป็ นผูร้ ั บผิดชอบการตายของทหารจี นควิงจานวนมาก น้ าพุถูกสร้ างขึ้ นและยังคงยืนอยู่ใน
ปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ของอาคารรอบๆจัตุรัสมีสไตล์ยโุ รปและอนุสาวรี ยห์ ลายแห่งได้รับการคุม้ ครองดูแลเป็ นอย่างดี
โดยรัฐบาล แวะ ร้ านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซื้ อขนมขึ้นชื่ อและของฝากหมูแผ่น หมูฝอยได้จากที่ นี่
หมูแผ่นรสต่างๆ และเบอเกอรี่ เนื่ องจากมาเก๊าเป็ นเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเข้าด้วยกัน
อาหารและขนมต่ า งๆจึ ง ได้ มี ร สชาติ ที่ เ ป็ นเอกลั ก ษณ์ นิ ย มซื้ อกลั บ ไปเป็ นของฝากกั น หลายอย่ า ง
นาท่านเดินทางสู่ เดอะ เวนีเชี ยน มาเก๊ า (The Venetian Macau) เป็ นชื่อโรงแรมหรู ในมาเก๊า ภายในมีห้องพัก
รับรองหลายพันห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ให้บริ การ และมี คาสิ โนที่นักพนันและนักท่องเที่ยวระดับ
ไฮโซมาเล่นกันเพื่อความสนุกสนาน มากกว่าเล่นเพื่อผลาญทรัพย์เชิ งอบายมุข ตลอดจนมีแหล่งจับจ่ายระดับโลก
รวมอยู่ในที่ เดี ยวกัน และยังมีเรื อกอนโดล่าบริ การสาหรับผูต้ อ้ งการล่องเรื อในบรรยากาศเวนิ ส ประเทศอิตาลี่
แบบจาลองด้วยเช่นกัน ในส่ วนที่เป็ นตัวตึก ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโรงแรมและคาสิ โนนั้น มีพ้นื ที่มากถึง 980,000 ตาราง
เมตร สู ง 40 ชั้น จนได้รับการบันทึกสถิ ติว่าเป็ นโรงแรม ที่ ต้ งั อยู่แบบเดี่ ยวๆที่ ใหญ่ที่สุดในเอเชี ย และยังเป็ น
อาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 6 ของโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารทั้งหมด ถูกออกแบบตามสไตล์อิตาเลียน
และที่ โดดเด่ นที่ สุ ด คงหนี ไ ม่ พน้ บนเพดาน ที่ วาดลวดลวยเอาไว้อย่า งวิจิตรบรรจง ส าหรั บพื้ นที่ ที่ แบ่ งเป็ น
คาสิ โนนั้น มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็ น 4 โซนใหญ่ๆ คือ Golden Fish , Imperial House , Red Dragon
และ Phoenix พร้อมกับเครื่ อง Slot Machines อีกกว่า 3,400 เครื่ อง และโต๊ะเล่นการพนันอีก 900 โต๊ะ อีกทั้ง ยังมี
ห้องโถงขนาดใหญ่ ที่มีที่นงั่ มากถึ ง 15,000 ที่นงั่ ไว้สาหรับการจัดงานพิเศษ เช่ น การจัดกี ฬาชกมวยนัดพิเศษ
ต่างๆ และการแข่งขันบาสเก็ตบอล เป็ นต้น และถ้าใครที่ รักการช้อปปิ้ งนั้น การมาเยือนเวเนเชี ยน มาเก๊า คง
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กลายเป็ นสวรรค์ไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ได้จดั แบ่งพื้นที่ให้นกั ท่องเที่ยวได้ชอ้ ปปิ้ งมากถึง 150,000 ตางรางเมตร
ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้าแบรนด์เนม กว่า 350 ร้าน ที่ต้ งั อยูร่ ายรอบของแกรนด์ คาเนล ซึ่ งจาลองแบบมาจากเมืองเว
นิส ประเทศอิตาลี พร้อมกับเรื อกอนโดลามากกว่า 50 ลา สาหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการล่องเรื อชมความสวยงาม
ของเวเนเชี ยน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรื อกอนโดลาเหล่านี้ จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยูภ่ ายในอาคาร และมี
ทางออกเชื่อมกับทะเลสาบด้านนอกอีกด้วย และที่โดดเด่นที่สุดในย่านช็อปปิ้ งนี้ คงหนีไม่พน้ เพดานสี ฟ้าสดใส ที่
ถูกเพนท์เป็ นลวดลายของก้อนเมฆน้อยใหญ่ จนทาให้คนที่เดิ นช้อปปิ้ งอยูน่ ้ นั ลืมวันลื มคืนกันไปเลยทีเดียว (ยัง
ไม่รวมค่าล่องเรื อกอนโดล่า ประมาณ 120 เหรี ยญมาเก๊า และ บริ การเสริ มอื่นๆ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ระดับการให้บริ การ
ที่ท่านต้องการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หัวหน้าทัวร์ ) บริ เวณเดียวกัน จะเป็ น เดอะ ปารี เชี ยง มาเก๊ า (The
Parisian Macao) หรื อที่รู้จกั กันในนามของ หอไอเฟลแห่ งเมื องมาเก๊า ที่ นี่จาลองหอไอเฟลจากเมื องปารี ส
ประเทศฝรั่งเศส มาตั้งไว้ที่หน้าโรงแรม ซึ่ งมีขนาดเล็กกว่าของจริ งประมาณ 1 เท่า ความสู งเทียบได้กบั ตึก 33 ชั้น
บนหอไอเฟลแห่ งนี้ มีร้านอาหารสุ ดหรู และ จุดชมวิวอยู่ เปิ ดตัวเมื่อปลายปี 2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ปี 2017 ที่นี่มี
ห้องพักสู งสุ ดถึง 3,000 ห้อง ไม่รวมส่ วนต่างๆ ของโรงแรมตั้งแต่สปา Health Club สระว่ายน้ า คาสิ โน และโรง
ละครขนาดความจุถึง 1,200 ที่นงั่ ตกแต่งอย่างหรู หราลงตัวสไตล์อิตาเลียน สมกับเป็ นโรงแรมคาสิ โนที่แท้จริ ง
โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองปารี ส ประเทศฝรั่งเศส เมืองคลาสสิ คตลอดกาลที่ข้ ึนชื่ อด้านความงดงามทาง
สถาปั ตยกรรมและสิ่ งปลูกสร้างชื่อก้องโลกอย่างหอไอเฟล โดยเราจะต้องไปซื้ อตัว๋ ที่ช้ นั 5 ในร้านขายของที่ระลึก
Shop 550 (ยังไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการชึ้นไปชมวิวในชั้นต่างๆ ดังนี้ Weekdays ตัว๋ ชมวิวในชั้น
7 และ 37 ผูใ้ หญ่ราคา 168 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 138 MOP ตัว๋ ชมวิวในชั้น 7 เท่านั้น ผูใ้ หญ่ราคา 98
MOP , เด็กอายุไม่เกิ น 12 ปี ราคา 68 MOP Weekends (เสาร์ , อาทิตย์ และวันหยุด) ตัว๋ ชมวิวในชั้น 7 และ
37 ผูใ้ หญ่ราคา 188 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 158 MOP ตัว๋ ชมวิวในชั้น 7 เท่านั้น ผูใ้ หญ่ราคา 118 MOP ,
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 88 MOP) เดินทางสู่ จูไห่ โดยรถโค้ ชปรับอากาศผ่านด่ านกงเป่ ย ท่ านจะต้ องรับสั มภาระ
และดูแลสั มภาระผ่ านด่ านด้ วยตัวท่ านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดิ นทางข้ามด่าน
และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องใช้เวลาในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมื องประมาณ 45-60 นาที เมืองจูไห่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่ ” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็ น “เมืองมหัศจรรย์แห่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน”
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ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

เช้ า

จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ศู นย์ สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่ มุก – ร้ านผ้ าไหม – ร้ านหยก – ตลาด
ใต้ ดิ น กงเป่ ย
- สวนหยวนหมิ ง หยวน หรื อ พระราชวั ง ฤดู ร้ อนโบราณ - พิ เ ศษ !! โชว์ วั ฒ นธรรม
(B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านนัง่ รถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่ ง
ทางรัฐบาลเมืองจูไห่ ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าเป็ น
ถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชายหาดแห่ งนี้ ได้มีการนาเก้าอี้ หรื อม้านั่งซึ่ งทามาสาหรั บ 2 คนนั่ง
เท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รัก มาพักผ่อนกันมากมาย พาชม สาวงามหวีหนี่ หรือ
จูไห่ ฟิ ชเชอร์ เกิร์ล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซี ยงหู สร้าง
ขึ้นจากหิ นแกรนิ ตทราย เป็ นรู ปแกะสลักสู ง 8.7 เมตร น้ าหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวีหนี สาวงามที่ยืนถือไข่มุก
บิดเอวพลิ้ว ริ้ วชายผ้าพัดพลิ้ว อุ่นรอยยิม้ ทั้งบนใบหน้าถึงมุมปาก เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง บ่งบอกถึงความอุดม
สมบูรณ์รุ่งเรื องแห่งเมืองจูไห่นนั่ เอง ไม่วา่ ใครไปเมืองจูไห่ ก็ตอ้ งแวะเวียนกันไปเยี่ยมเธอ นาท่านเดินทางสู่ วัดผู่
โถว หรื อ วัดผู่ถัวซาน (Putuoshan Temple) ดิ นแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ของพระโพธิ สัตว์กวนอิม พุทธศาสนานิกาย
มหายาน พระโพธิ สัตว์มีมากมาย พระโพธิ สัตว์กวนอิมคืออวตารหนึ่งหรื อภาคหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจ้า ซึ่ ง
พระโพธิ สัตว์กวนอิมเป็ นมหาบุ รุษ เมื่ อเสด็จโปรดสัตว์ให้พน้ ทุกข์จะทรงนิ รมิตพระองค์ไปตามภพภูมิ พระ
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โพธิ สัตว์กวนอิมจึงมีหลายปาง เช่ น ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , ปาง 11 หน้า และ ปางที่เป็ น “เจ้าแม่
กวนอิม” ที่คนจีนเรี ยกว่า “อาเนี้ ย” เป็ นต้น เชื่ อกันว่าพระโพธิ สัตว์กวนอิมมีที่ประทับอยูท่ ี่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ บน
ภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใต้ของประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพื่อ
ศึกษาธรรมขากลับได้เชิ ญองค์เจ้าแม่กวนอิมกลับมาด้วย ระหว่างทางเจอพายุจึงต้องแวะพักที่เกาะแห่ งหนึ่ งเป็ น
เวลานานมาก จนเชื่ อว่าองค์เจ้าแม่ฯจะไม่ไปที่ไหน ประสงค์จะอยูท่ ี่เกาะแห่ งนี้ จึงได้สร้างศาลเพื่อประดิษฐาน
องค์เจ้าแม่กวนอิ ม เกาะแห่ งนี้ จึงกลายเป็ นที่ ต้ งั ของปู ชนี ยสถานอันศักดิ์ สิ ทธิ์ เปรี ยบเช่ นที่ ประทับของเจ้าแม่
กวนอิมตามตานานเดิม และเกาะแห่งนี้คือ “เกาะผูถ่ ่อซาน” (โพท้อซัว) หนึ่ งในสี่ ภูเขาพระพุทธอันยิ่งใหญ่ของจีน
นาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ สมุนไพรจีน บัวหิมะ และ ครี มไข่ มุก (Herb Shop / Snow Lotus / Pearl Cream )
ศูนย์รวมสิ นค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ ท่านสามารถเลือกซื้ อเพื่อเป็ นของฝากได้ที่นี่ นาท่านเดินทางสู่ ร้ านผ้ าไหม
(Silk Shop) ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตผ้าไหมแบบชาวพื้นเมืองจูไห่ที่มีข้ นั ตอนการผลิตที่พิถีพิถนั ทุกขั้นตอน ท่าน
สามารถเลือกซื้ อเพื่อเป็ นของฝาก นาทุกท่านได้เลือกชมสิ นค้าโอท๊อปขึ้นชื่อ ร้ านหยก (Jade Shop) ของเมืองจีน
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิ ดที่ ตลาดใต้ ดินกงเป่ ย เสมื อนเดิ นอยู่ใน LOWU CENTER ท่านจะ
สนุกสนานกับการต่อรองสิ นค้าราคาถูกทั้ง กระเป๋ า ก้อปปี้ แบรนด์เนมดังต่างๆ หรื อเลือกซื้ อเสื้ อผ้า ถุงเท้า รองเท้า
เครื่ องประดับสาหรับคุณผูห้ ญิง นาท่านเดินทางสู่ สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ (Old
Summer Palace) เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ มีชื่อเสี ยงมากแห่ งหนึ่ ง ปั จจุบนั หากล่ าวถึ งพระราชวังฤดูร้อนก็จะ
หมายถึงอี๋เหอหยวน แต่สมัยก่อนพระราชวังฤดูร้อนตั้งอยู่ที่หยวนหมิงหยวนมาก่อน แต่หลังจากถูกเผาทาลาย
พระราชวังฤดูร้อนจึงถูกสร้างใหม่ที่อี๋เหอหยวนพระราชวังฤดูร้อนที่หยวนหมิงหยวนถูกสร้างขึ้นในปี 1707 สมัย
จักรพรรดิ คางซี และถูกเผาทาลายลงในปี 1860 จากการบุกของกองทัพอังกฤษในช่ วงสงครามฝิ่ นครั้ งที่ สอง
ปั จจุ บนั หยวนหมิ งหยวนเหลื อเพียงซากปรั กหักพังที่ เป็ นร่ องรอยของพระราชวังเก่ า โดยซากที่ เหลื อนั้นมี แต่
พระราชวังส่ วนที่สร้างเป็ นแบบยุโรปซึ่ งใช้หินสร้างเท่านั้น ส่ วนอาคารแบบจีนดั้งเดิม ซึ่ งใช้ไม้สร้างนั้นไม่เหลือ
ซากเลย จนทาให้คนคิดว่าพระราชวังที่นี่แต่เดิมเป็ นแบบยุโรป ทั้งที่จริ งๆส่ วนนี้ เป็ นเพียงส่ วนน้อย แต่พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ปัจจุบนั เป็ นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ รัฐบาลจีนเคยมีแผนที่จะสร้างพระราชวังในหยวนหมิงหยวนขึ้นมา
ใหม่เหมือนกับที่ทากับสิ่ งก่อสร้างหลายแห่ งในปั กกิ่ง แต่สุดท้ายก้ตดั สิ นใจเหลือซากเอาไว้ เพื่อเก็บไว้เป็ นความ
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ทรงจา บริ เวณที่เรี ยกรวมๆว่าสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนนี้ ที่จริ งแบ่งเป็ นสามส่ วนใหญ่ๆ คื อ หยวนหมิง
หยวน ฉี่ชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปั จจุบนั ทางเข้าหลักของที่นี่อยูท่ ี่ฉี่ชุนหยวน นาท่านชมโชว์ วัฒนธรรมจีน
(Traditional Show) โชว์แสง สี เสี ยง ซึ่ งเป็ นโชว์ประกอบการแต่งกายต่างๆ อาทิเช่น เฉี ยนหลงฮ่องเต้ท่องเจียง
หนาน พระราชพิธีปราบดาภิ เษก และการละเล่ นในพระราชพิธีต่างๆ (หมายเหตุ : หากกรณี ที่ฝนตก หรื อเหตุ
สุ ดวิสัย ไม่สามารถชมโชว์ได้ ทางบริ ษทั ฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรื อคืนเงินค่าชมโชว์ ตามอัตรากรุ๊ ป
เป็ นการทดแทน)
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู เป่ าฮือ้ + ไวน์ แดง

พักที่

365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เช้ า

เซิ น เจิ้ น – วั ด กวนอู - หล่ อ หวู่ ช้ อปปิ้ ง เซ็ น เตอร์ – หมู่ บ้ า นชาวจี น พื้ น เมื อ งโบราณ Splendid
China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้ อมโชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม พิเศษ !! เมนูเป็ ดปักกิง่
(B/L/D)

of

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเซิ นเจิ้น หรื อ ซาจั่น , ซิ มจุ่ ม (Shenzhen) เป็ นหนึ่ งในเขตเศรษฐกิ จพิเศษของมณฑล
กวางตุง้ ประเทศจีน เมืองเซิ นเจิ้น เป็ นเมืองชายแดนริ มฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพ้ืนที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร
เซิ นเจิ้นแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ เขตเมืองเซิ นเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซิ นเจิ้น และเขตมณฑลเซิ นเจิ้น สมัยก่อน
เมืองเซิ นเจิน้ เป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคัดเลือกให้เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษทาให้มีความ
เจริ ญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ อาคารสานักงาน โรงแรม และสิ่ งปลูก
สร้างต่างๆ พร้อมทั้งจานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า
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นาท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่ อสัตย์ ความกตัญญู ความ
จงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีท่านเปรี ยบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่น
คร้ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมัน่ คงดัง่ ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็
หมายถึ งขอให้ท่านช่ วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ ยงพล้ าแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิ ดความสมบูรณ์ ดว้ ยคนข้างเคียงที่
ซื่อสัตย์ หรื อบริ วารที่ไว้ใจได้นนั่ เอง ดังนั้น ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไห้ท่านเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
ต่อตนเองและครอบครัวในทุกๆ ด้าน นาท่านเดินทางสู่ หล่ อหวู่ ช้ อปปิ้ ง เซ็ นเตอร์ (Lowu Shopping Center)
แหล่งละลายทรั พย์ของนักช้อปปิ้ ง เป็ นห้างช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ ของเมืองเซิ นเจิ้น แหล่งช้อปปิ้ งที่ดึงดูดขาช้อป
ทั้งหลาย นักช้อปปิ้ งส่ วนใหญ่จะเรี ยกที่นี่วา่ มาบุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสู ง 5
ชั้น ข้างในตึกจะมีสินค้าพื้นเมืองมากมาย กระเป๋ า เสื้ อผ้า รองเท้า ซึ่ งเป็ นสิ นค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยี่ห้อ
ชื่อดังๆ ทั้งนั้น ไม่วา่ จะเป็ น กุชชี่ อามานี่ หลุยส์ วิตตอง เวอร์ ซาเช แอร์ เมส ปราด้า ฯลฯ ที่นี่มีวางขายให้เลือกซื้ อ
หามากมาย ราคากระเป๋ าใบละ 100 หยวนก็มี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่ วนนาฬิกาข้อมือ ของ
ปลอม ราคา ประมาณเรื อนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และด้วยความที่สินค้า
เลียนแบบของจริ งเหล่านี้มีความคล้ายคลึงเหมือนกันกับของจริ งเป็ นอย่างมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว
เรี ยกว่าเหมื อนกันอย่างกับแกะก็ว่าได้ แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจริ งกับของเลี ยนแบบมาเที ยบกัน จึงทาให้
สิ นค้าเลียนแบบเหล่านี้ขายดิบขายดีเป็ นอย่างมาก
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวจีนพืน้ เมืองโบราณที่สวยงาม (Splendid of China) เป็ นสวนสนุ กรวมทั้งสองพื้นที่
(Splendid China Miniature Park & China Folk Culture Village) รู ปแบบของสวนสะท้อนให้เห็ นถึ ง
ประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมศิ ลปะสถาปั ตยกรรมโบราณประเพณี และนิ สัยของชาติ ต่างๆ เป็ นสวนสาธารณะที่ มี
ทิวทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกในปริ มาณของภาพจาลองที่ทาซ้ า อุทยานได้รับการพัฒนาและจัดการโดย
บริ ษทั การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวรายใหญ่ China Travel Service หมู่บา้ นชาวจีนที่สวยงาม นาท่านเดินทางสู่
หมู่บ้านวัฒนธรรม (Cultural Village) เป็ นศูนย์แสดงชี วิตความเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ ที่
กระจายตามมณฑลต่างๆ ทัว่ ประเทศจี น ที่ใหญ่ที่สุดภายในหมู่บา้ นวัฒนธรรมมี ที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่างๆ ที่
สร้างเท่าขนาดจริ ง 24 แห่ ง จากทั้งหมด 56 เผ่าทัว่ ประเทศ ท่ามกลางมวลไม้และสายน้ าที่ร่มรื่ นสวยงามมีชนเผ่า
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เจ้าของบ้านให้การต้อนรับ มีการแสดงกิจกรรม ประจาเผ่าให้ชม เช่น การเย็บปั กถักร้อย การทาขนม การร้องรา
ทาเพลง พร้อมทั้งชมโชว์ศิลปวัฒนธรรม จีนอันตระการตา
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู เป็ ดปักกิง่

พักที่

FX HOTEL ,SHEN ZHEN หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

เช้ า

เซินเจิน้ –ฮ่ องกง – วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้ าเซียน - ร้ านจิวเวอรี่ – ร้ านหยก - จิมซาจุ่ย –
ถนนนาธาน - มาเก๊า - สนามบินมาเก๊า

(B/L/-)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่ องกง (Hong Kong) โดยรถโค้ ช

หมายเหตุ : ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางมีจานวนไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริ ษทั ขออนุญาติเปลี่ยนการข้ามแดนจากฮ่องกงสู่ เซิ นเจิ้นเป็ นรถไฟ
มี ชื่ อ อย่า งเป็ นทางการว่า เขตบริ ห ารพิ เ ศษฮ่ อ งกงแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น (Hong Kong Special
Administrative Region of the People's Republic of China) เป็ นเขตปกครองตนเองริ มฝั่งทางใต้ของประเทศจีน
ในทางภูมิศาสตร์ มีสามเหลี่ยมปากแม่น้ าจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็ นที่รู้จกั ในสกายไลน์ (Skyline)
ขยายและท่าเรื อธรรมชาติลึก มีเนื้ อที่ 1,104 กม. และประชากรกว่าเจ็ดล้านคน เป็ นเขตที่มีประชากรอยู่อาศัย
หนาแน่ นที่สุดเขตหนึ่ งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชื้ อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่ วน
ใหญ่ที่พดู ภาษากวางตุง้ ของฮ่องกงกาเนิดจากมณฑลกวางตุง้ ที่อยูต่ ิด ซึ่ งประชากรจานวนมากหนี สงครามและการ
ปกครองระบอบคอมมิวนิ สต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ต้ งั แต่คริ สต์ทศวรรษ 1930 นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ
วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็ นวัดหนึ่ งที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่ นนาน สร้างขึ้น
เพื่อระลึกถึงตานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็ นปึ กแผ่นเฉกเช่นปั จจุบนั นี้
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แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู ้เพื่อช่วงชิ งอาณาจักรน้อยใหญ่ ตานาน แชกงหมิว ศาลของท่านแช
กง ซึ่ งมีประวัติเล่ าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเองยังมี นักรบเอกชื่ อ "แช กง" เป็ นแม่ทพั ปราบศึ ก ทุ กแคว้นเขตแดน
แผ่นดิ นใหญ่ต่างก็ยาเกรงต่อกาลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรู ทุกทิศทาง
ทุกๆครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ดา้ นหน้ารถศึกนาขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มีความเชื่อ
ว่า เมื่ อพกพาสั ญลักษณ์ รูป กัง หันนี้ ไ ป ณ ที่ ใ ดๆ กัง หันนี้ จะช่ วยเสริ มสิ ริม งคล นาพาแต่ ค วามโชคดี มี อานาจ
เข้มแข็ง เสริ มกาลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่ อเสี ยงในการนาทัพสู ้ศึกของท่านจึงเป็ นตานานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ
300 กว่าปี ที่แล้วเดิมทีวดั นี้เป็ นวัดเล็กๆ เป็ นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่ งอยูท่ างด้านหลังของเรื อนใหม่
วัดเรื อนใหม่สร้างเสร็ จในปี 1993 บนเนื้ อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั้ นสู งใหญ่ของท่านแชกงซึ่ งเป็ นเทพ
ประจาวัดแห่ งนี้ ซึ่ งทางด้านข้างมี อาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมี กงั หันอยู่หลายตัว มี กลองด้านละตัว
ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรื อที่เรี ยกว่า "กังหันนาโชค" เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชี วิต และ
ก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะต้องตีกลองให้เสี ยงดังสนัน่ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดไหว้พระสละโสด และเสี่ ยงเซี ยมซี
สุ ดแม่น ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไม้ใบหญ้าได้รับการ
ดูแลอย่างพิถีพิถนั วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝั่งแผ่นดินใหญ่) อยูถ่ นนหวังต้าเซี ยน ย่าน
ชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึ่ งวัดแห่ งนี้ เป็ นที่ประดิ ษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพ
หวังต้าเซี ยน แต่เป้ าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจ้าองค์น้ ี แต่อย่างใด แต่เป็ นการเดิ น
มาข้างๆ ซึ่ งจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรื อเทพเจ้าหยกโหลว เป็ นรู ปปั้ นสี ทองมีเสี้ ยวพระจันทร์ อยู่
ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่ งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์น้ ี ตอ้ งใช้ดา้ ยแดงผูน้ ิ้ ว
เอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู ห่ านย่าง
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซื้ อ เครื่ องประดับที่สวยงาม ไม่เหมือนใคร
เป็ นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรื อเลือกซื้ อเป็ นสาหรับเสริ มดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึ่ งมีลกั ษณะสวยงาม โดด
เด่น เป็ นรู ปกังหันลมที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่นิยมกันทัว่ โลก ที่ถือกาเนิ ดขึ้นที่นี่ นาท่านเดิ นทางสู่ ร้ านหยก (Jade
Shop) ให้ทุกท่านได้เลือกชมสิ นค้าโอท๊อปขึ้นชื่อของเมืองจีน จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ยา่ น จิมซาจุ่ย (Tsim
Sha Tsui) และ ถนนนาธาน (Nathan Road) ซึ่ งเป็ นแหล่งรวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลกท่านจะได้
เลือกซื้ อสิ นค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิ ยมแบบไหนหรื องบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้า
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ชั้นเลิ ศของฮ่องกงแห่ งนี้ มีทุกสิ่ งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้ เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้ อ จาหน่ าย
สิ นค้าแยรนด์เนม จากดีไซเนอร์ ชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็ นที่ ที่คุณ สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ
บรรยากาศหรู เลื อกอร่ อยกับร้ านอาหารรสเด็ ดของฮ่องกง หรื อเลื อกช้อป ปิ้ งที่ โอเชี่ ย น เทอร์ มินัล (Ocean
Terminal) แหล่งรวม สิ นค้า Brand Name ชั้นนาที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน เช่น Esprit , Emporio
Armani , Giogio Armani , DKNY , Mark & Spencer หรื อเลือกซื้ อของฝากให้คุณน้องๆ หนูๆ ได้ที่ Toy’s R Us
นาทุกท่านข้ามด่านสู่ เมืองมาเก๊า โดยเรือเฟอร์ รี่ ใช้เวลานัง่ เรื อประมาณ 1 ชัว่ โมง
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ)

22.10

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia
เที่ยวบินที่ FD 767 ** ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน กรุ ณารับประทานอาหารให้เรี ยบร้อยก่อน
ขึ้นเครื่ องบิน หรื อ ท่านสามารถเลือกซื้ ออาหารและเครื่ องดื่มได้บนเครื่ องบิน
(ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที) **

23.55

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

** หากลูกค้ าท่ านใดทีจ่ าเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
ทุกครั้ งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟล์ ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ท่ านใดมี
ไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง **
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อัตราค่ าบริการ
ราคา ผู้ใหญ่ ท่ านละ ร า ค า 1 เ ด็ ก 2
กาหนดการเดินทาง

(พัก 1 ห้ อง 2 ท่าน)

ผู้ใหญ่ (เด็กต่ากว่ า ห้ องพักเดี่ยว เพิม่
18มีเตียง)

ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน ท่ าน
ละ

เดือนสิ งหาคม 2561
30 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

06 - 09 กันยายน 2561

9,999

12,999

4,500

6,999

13 - 16 กันยายน 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

20 - 23 กันยายน 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

11 - 14 ตุลาคม 2561

12,999

15,999

4,500

7,999

14 - 17 ตุลาคม 2561

11,999

14,999

4,500

7,999

18 – 21 ตุลาคม 2561

11,999

14,999

4,500

7,999

22 - 25 ตุลาคม 2561

12,999

15,999

4,500

7,999

25 – 28 ตุลาคม 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

27 – 30 ตุลาคม 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

01 - 04 พฤศจิกายน 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

08 - 11 พฤศจิกายน 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

เดือน กันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561
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15 – 18 พฤศจิกายน 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

22 – 25 พฤศจิกายน 2561

10,999

13,999

4,500

6,999

29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61

10,999

13,999

4,500

6,999

06 - 09 ธันวาคม 2561

11,999

14,999

4,500

7,999

08 - 11 ธันวาคม 2561

13,999

16,999

4,500

8,999

13 - 16 ธันวาคม 2561

11,999

14,999

4,500

7,999

20 – 23 ธันวาคม 2561

11,999

14,999

4,500

7,999

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561

18,999

21,999

5,500

10,999

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561

18,999

21,999

5,500

10,999

เดือนธันวาคม 2561

** อัตราค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500
บาท / ทริป / ต่ อลูกค้ า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้ นเฉพาะ เด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ
ทั้งนี้ท่านสามารถให้ มากกว่านีไ้ ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน **
** ราคาเด็กอายุต่ากว่ า 2 ปี (Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่ านละ 5,900 บาท ** (ไม่ มีที่นั่งบนเครื่องบิน)
** บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักท่องเทีย่ ว ทีถ่ ือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสื อเดินทางต่ างประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมเพิม่ จากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์
100 USD กรุ ณาติดต่ อสอบถามเป็ นกรณีพเิ ศษ **
**พาสปอร์ ตของผู้เดินทาง ต้ องมีอายุมากกว่ า 6 เดือนขึน้ ไป!!!**
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรั ฐบาลจี น และฮ่ องกงร่ วมกับ การท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจี น และฮ่ องกงเพื่อโปรโมทสิ นค้ า
พืน้ เมือง ในนามของร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผ้ าไหม ไข่ มุก ใบชา ใยไผ่ ไหม หยก ซึ่งจาเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผล
กับราคาทัวร์ ทางบริ ษัทฯ จึงอยากเรี ยนชี้แจงลูกค้ าทุกท่ านว่ า ร้ านรั ฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรื อไม่ ซื้อ
ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านรั ฐบาลจีนทุก
เมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็ นจานวนเงิน 400 หยวน / คน / ร้ าน
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** กรณีต้องการตัดกรุ๊ ปส่ วนตัว หรือ กรุ๊ ปเหมา ทีส่ ถานะผู้เดินทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่ องสาอางค์
หมอ พยาบาล ชาวต่ างชาติ หรือคณะที่ต้ องการให้ เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ เพื่อแจ้ งรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อ
สนอราคาใหม่ ทุกครั้ง ไม่ สามารถอ้ างอิงโปรแกรมจากในซีรี่ส์ได้ กรณีทโี่ ปรแกรมมีการเปลีย่ นแปลง **
อัตราค่ าบริการนี้ รวม

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามัน
ทุกแห่ง


ค่าธรรมเนี ยมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริ ษทั กับ สายการบิน Air Asia
คือ อนุญาตให้ผเู ้ ดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋ าลงใต้ทอ้ งเครื่ องบินได้ ท่ านละไม่ เกิน 20 กิโลกรัม เท่านั้น และ สัมภาระที่
ถือขึ้นเครื่ อง มีนา้ หนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น



ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ



ค่าโรงแรมที่ พกั ตามรายการที่ ระบุ หรื อเที ยบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณี มีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกี ฬา หรื อ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามกาหนดการณ์ เต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็ น
เมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม



ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณี ไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม)



ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนี ยมในกรณี ที่ กระเป๋ าสัมภาระที่ มีน้ าหนักเกิ นกว่าที่ สายการบิ นนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกิ นขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
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× ทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่ านละ 1,500 บาท/ทริ ป/ต่ อลูกค้ า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน
รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้ นเฉพาะ เด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้ มากกว่ านี้ได้ ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
× ในกรณี ที่ประเทศจีน มีประกาศให้ยนื่ ขอวีซ่ากระทันหันก่อนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ
ประมาณ 1,500 บาท แบบ Single (ยื่นธรรมดา 5 วันทาการ) 2,550 บาท (ยื่นแบบเร่ งด่วน 3 วันทาการ) 3,150 บาท โดย
ยืน่ วีซ่าที่สถานทูตจีน
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษทั
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
 กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าก่อนการเดิ นทางอย่างน้อยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดิ นทาง พร้ อมชาระเงินมัดจาจานวน
10,000 บาท หลังจากที่ท่านส่ งเอกสารการจอง 3 วัน
 หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุ ญาตตัดที่นงั่ โดยอัตโนมัติให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า
 หากชาระไม่ครบตามจานวน บริ ษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 เมื่อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมดนี้แล้ว
 หากชาระเงินในแต่ละส่ วนแล้ว โปรดส่ งสาเนาเอกสาร หลักฐานการชาระเงิน พร้อมระบุชื่อผูจ้ อง โปรแกรมที่เดินทาง ,
พีเรี ยดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรื อ ไลน์ ที่ท่านสะดวก
 ส่ ง รายชื่ อส ารองที่ นั่ง ผูเ้ ดิ นทางจาเป็ นจะต้องส่ ง ส าเนาหนัง สื อเดิ นทาง หน้า แรกที่ มี รูป ถ่ าย และ ข้อมู ลผูเ้ ดิ นทาง
ครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุคงเหลืออย่ างน้ อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้า
ว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่ อพร้ อมยืนยันว่าต้องการเดิ นทางท่องเที่ ยวโปรแกรมใด , พีเรี ยดวันเดินทาง ,
ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พกั ของท่าน(ในกรณี ที่ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์ โทรศัพท์ที่สะดวกให้
ติดต่อ กรณี ที่ท่านไม่ส่งสาเนาหนังสื อเดิ นทาง หน้าแรกที่ มีรูปถ่ าย และ ข้อมูลผูเ้ ดิ นทาง ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทาง
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บริ ษทั ฯ

ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสี ยหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบินหรื อ บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้ น
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
** ยกเว้น พีเรี ยดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่ อนวันเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ ส่วนใดส่ วนหนึ่ งให้ท่านได้ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผู้เดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้ องแจ้ งให้ ทางบริษัททราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 20 วัน ก่ อนออนออก
เดินทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ช่ วงพีเรี ยดวันที่เดิ นทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 กรณีต้ อ งการเปลี่ยนแปลงพีเรี ยดวันเดิ นทาง (เลื่อนวันเดิ นทาง) ทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่ า ใช้ จ่ า ยการ
ดาเนินการต่ างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
 กรณีในราคาทัวร์ พิเศษ(Promotion) หากทาการจองและชาระเงินมาแล้ ว ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิก และไม่
คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นตัว๋ เครื่ องบินชนิ ดราคาพิเศษ (กรุ๊ ป) ราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่
เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริ ษทั ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund ได้ หมายถึง เรี ยกเงินคืน
ได้บางส่ วน) ผูเ้ ดินทางจาเป็ นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
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 กรณีที่ท่านต้ องการยกเลิกการเดินทาง เนื่ องจากเหตุ การณ์ ความไม่สงบทางการเมื อง สายการบิ น สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติวาตภัย อัคคีภยั ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดิ นทางท่องเที่ยว ยังคง
ให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด หรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่านในกรณีดังนี้
- กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้าม
เดินทาง
- กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยู่
ในประเทศไทย
เงื่อนไขสาคัญอืน่ ๆทีท่ ่านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะเดินทางจาเป็ นต้ องมีขนึ้ ต่า 15 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่
จะช าระค่ า บริ ก ารเพิ่ มเพื่ อให้ค ณะเดิ นทางได้ ทางบริ ษ ทั ยินดี ที่ จะประสานงาน เพื่ อให้ทุ กท่ า นเดิ นทางตามความ
ประสงค์ต่อไป ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื่นต่อไป โดยทาง
บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุ ณาอย่าเพิง่ คอนเฟิ ร์ มลางาน
 บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สาย
การบิน เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง
สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดิ นทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บเปลี่ ยนเวลาท่องเที่ ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 หนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ ต ผูเ้ ดิ นทางทุ กท่ าน จะต้องมี อายุคงเหลื ออย่างน้อย 6 เดื อน ณ วันเดิ นทางกลับถึ ง
ประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สาหรับประทับตราที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง
 เนื่องจากการท่องเทีย่ วในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ทางบริ ษทั จึงขอสงวน
สิ ทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริ การบางส่ วนที่ท่านไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ
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 กรณีที่ท่านถู กปฎิเสธการเดินทางเข้ าเมือง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิด ชอบค่ าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ้น และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่ าทัวร์ ทที่ ่านชาระเรียบร้ อยแล้ว
 หากวันเดินทาง เจ้ าหน้ าทีส่ ายการบิน หรือ ด่ านตรวจคนออก และ เข้ าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง หรือ พาสปอร์ ต
ของท่ านชารุ ด เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่ งหลุดออกมา
มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดิ นทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการบิน หรื อ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
คนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่ อนุญาตให้ ท่านเดินทางต่ อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบสภาพหนังสื อเดินทางของท่าน
ให้เรี ยบร้ อยก่อนออกเดิ นทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสื อเดิ นทาง
ฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริ ษทั เร็ วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
หนังสื อเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว กรณี ที่ยงั ไม่ออกตัว๋ เครื่ องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
ทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบิ นแบบกรุ๊ ปจะออกก่ อนออกเดิ นทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดิ นทาง ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละกรุ๊ ปเป็ นสาคัญ
 ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ
 เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็ นไปตามที่สายการบินกาหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
แต่ท้ งั นี้และทั้งนั้น ทางบริ ษทั จะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นงั่ ด้วยกัน อย่างที่ดีสุด
 ข้ อมู ลเพิ่มเติม เรื่ องโรงแรมที่พัก เนื่ องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึ งอาจทาให้
ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน หรื อ อาจอยูค่ นละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ระบบการจัดการของโรงแรม
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการ
บิ น โรงแรม ที่ พ กั การจราจร เหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อง การนัดหยุดงาน การก่ อจลาจล อุ บ ตั ิ เหตุ สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริ ษทั )
โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
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 หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่ านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้ วง , การนัด
หยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่ าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่ องเทีย่ วเอง
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้ังหมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บเงื่ อนไข
ข้ อตกลงต่ างๆ ทั้งหมด
 รายการนี้เ ป็ นเพีย งข้ อ เสนอที่ต้ อ งได้ รั บ การยืนยัน จากบริ ษั ท ฯอีก ครั้ ง หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่ พ กั ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่ วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่ น ใช้ วลี แชร์ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
หรื อตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่ มีสิทธิในการให้ คาสั ญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่ าน ต่ อห้ องหรือห้ องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิ ทธิ ใน
การจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรื อ หากมีทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตามจริ งทั้งหมด
 บริ การน้าดื่มท่ านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่ มแจกในวันที่ 2 ของการเดิ นทาง ถึ งวันสุ ดท้าย ของการเดิ นทาง
ยกเว้นวันอิสระจะไม่มีน้ าดื่มแจก
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** เมื่อท่านชาระเงินค่ าทัวร์ ให้ กบั ทางบริษัทฯแล้ว ไม่ ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับ
เงื่อนไขข้ อตกลงทั้งหมดนีแ้ ล้ ว **
** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ทีม่ อบความไว้วางใจ ให้ เราบริการ **

