(TBMFM001)

GT-MFM FD03

MACAU
MACAU – ZHUHAI - HONGKONG
โดยสายการบิน ไทยแอร์เอชีย
3 วัน 2 คืน
ไฮไลท์ ทัวร์ MACAU – ZHUHAI – HONGKONG

- เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”
- ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีวิต
- ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว
- ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮ่องกง
- เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

วัน โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง เย็น


1

กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล –
เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – จูไห่

2

จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี-่ วัดผู่โถว-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ยพระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์





3

จูไห่-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งถนนนาธานกรุงเทพฯ









โรงแรมที่พัก
LANDMARK HOTEL
หรือ SILVER HOTEL
LANDMARK HOTEL
หรือ SILVER HOTEL



Day 1
กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – จูไห่
07.30 น.

คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ 1-2
สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

10.10 น.

เดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ FD 762

(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.45 น.

เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)
นําท่านเดินทางสู่ตัวเมือง มาเก๊า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและ
น่า สนใจ จากนั้ นผ่ า นชม เจ้า แม่ก วนอิ ม ริม ทะเล รู ป องค์ เจ้ า แม่ ก วนอิ ม
สัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน จากนั้นนํา
ท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640
แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทําให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกัน

จากนั้น เดินต่ อไปยั ง เซนาโด้ สแควร์ ซึ่ง โดดเด่นด้ว ยพื้นถนนที่ปูล าดด้ว ยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่น ล้อมรอบด้ว ย
สถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียง
และสินค้าแผงลอยมากมาย... จากนั้นนําท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ต
ไข่ แ ละทองพั บ ห่ อสาหร่ า ยที่ ขึ้ น ชื่ อ ...นํ า ท่ านชม THE VENETIAN RESORT
โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชม
ความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจําลองเสมือนจริงภายในเวเน
เชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร
กว่ า 30 แห่ ง เพื่ อ ลิ้ม ลองเมนูต่ างๆ ที่ ท่า นชื่ นชอบและร้า นค้า แบรนด์ เนมหลากหลายกว่ า 300 ร้า น เช่น BOSSINI,
G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ
120 เหรี ย ญ) ล่อ งไปตามคลองเวนิ ชภายในโรงแรมหรื อจะ เสี่ ยงโชคคาสิ โนซึ่ งมี อ ยู่ทั้ ง หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่

อนุญ าตให้เ ด็ก ที่มีอ ายุ ต่ํากว่า 21 ปี เข้ าไปภายในคาสิโ น และไม่อ นุญ าตให้ทํ าการบั นทึก ภาพใด ๆ ภายในคาสิโ น
ทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ)

เย็น

รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

เดินทางสู่จไู ห่โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่าน กงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่าง
ด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60
นาที เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมือง
มหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LANDMARK HOTEL หรือ SILVER HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 2
จู่ไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย – พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางถึง ถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้
ตกแต่งภูมิทัศ น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพั กผ่อนหย่อนใจ ..ผ่านชม สาวงาม
หวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าว
เซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุก อยู่ริมทะเล และนําท่านเดินทางสู่ ศูนย์
สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ใบชา หยก
ครีมไข่มุก ผ้าไหม ฯลฯ เพื่อฝากคนที่ท่านรัก ....จากนั้นนําท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการ
องค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุข
สวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่อให้อายุยืนนาน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือก
ซื้อ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ , เกมส์บอย, MP3, MP4, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าตามแฟชั่นตามฤดูกาลในช่วงนั้น ,
ผลไม้, อาหาร และขนม ฯลฯ นําท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง
หลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณ

ก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ท่องเที่ยว สวนนี้ได้เปิดให้
บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบสิ่งก่อสร้าง
ต่า งๆ สร้ างขึ้ น เท่ า ของจริ งในอดีต ทุ ก ชิ้น มีม ากกว่ า 100 ชิ้ น อาทิ เสาหิ นคู่ สะพานข้า มธารทอง ประตู ต้ า กง ตํ า
หนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว

เย็น

รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

ชม โชว์อันตระการตา ด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียน
หลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย

(หากกรณีฝนตกหรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงินค่าโชว์แทน)

ค่่า

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LANDMARK HOTEL หรือ SILVER HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3
จูไห่-ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน- ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นํ า ท่า นเดิน ทางสู่ ฮ่ องกง โดยเรื อ เฟอร์ รี่ (ใช้เ วลาประมาณ 1 ชั่ ว โมง) นํา ท่ า น
เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อ
กันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นําแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่
วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ นําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่อง
ไท่ซิน ) เป็ นวัดเก่ าแก่อายุ กว่าร้ อยปี โดยชาวฮ่ องกงส่วนใหญ่เ ดินทางมาวัดนี้เ พื่อขอพรให้
สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัยนําท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดี
ไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย น่าท่านเยี่ยมชม โรงงาน
จิวเวอร์รี่ และร้ านหยก ที่ขึ้นชื่ อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ไ ด้รับรางวัล อันดับเยี่ย ม และใช้ใ นการเสริ ม
ดวงเรื่องฮวงจุ้ย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุม
โลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใด
ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จําหน่าย
สินค้า แบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหาร
ชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ เลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวม
สินค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO
ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ TOY’S US

เย็น

อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัย

18.00 น.

ถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ

21.05 น.

เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียร์ เที่ยวบินที่ FD503

(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.15 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*********************************

MACAU – ZHUHAI – HONGKONG By FD
ก่าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียงพัก

เด็กไม่มีเตียงพัก

ห้องละ 2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 2

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่าน
03-05 มีนาคม 2561

9,911

12,911

12,911

3,500

09-11 มีนาคม 2561

9,911

12,911

12,911

3,500

17-19 มีนาคม 2561

9,911

12,911

12,911

3,500

23-25 มีนาคม 2561

9,911

12,911

12,911

3,500

24-26 มีนาคม 2561

9,911

12,911

12,911

3,500

30 มีนาคม – 01 เมษายน 2561

9,911

12,911

12,911

3,500

12,911

15,911

15,911

3,500

06-08 เมษายน 2561

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
หมายเหตุ :
- ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น) กาหนดให้มี การ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นก
ั ท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จก
ั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่
ไหม, หยก ซึ่งจาเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า
ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยูก
่ ับความพอใจของลูกค้า เป็นหลัก ไม่มก
ี ารบังคับ
ใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
้ จาก
ท่านเป็นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

**ลูกค้าที่บน
ิ กับสายการบินไทยแอร์เอเชียมีเงื่อนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่าง **
1.หากลูกค้าท่านใดประสงค์จะซื้อที่นั่ง HOT SEAT มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

Airbus A320

Hot Seat

แถวที่ 1

500 บาท / เทีย
่ ว

Hot Seat

แถวที่ 2-5 450 บาท / เทีย
่ ว

Hot Seat

แถวที่ 12-14 450 บาท / เทีย
่ ว

*** Hot Seat (บริเวณ EXIT SEAT)ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา
่
กว่า 15 ปี, ผู้ใหญ่อายุ เกิน 60 ปี, สตรีมีครรภ์, ผู้พิการ นั่ง

2.ทางแอร์เอเชียมีน้ําหนักกระเป๋าให้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซื้อ
น้ําหนักเพิ่มกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ วันจองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้านล่าง

เพิม
่ 5 กิโลกรัม 150 บาท/เทีย
่ ว
เพิม
่ 10 กิโลกรัม 650 บาท/เทีย
่ ว
เพิม
่ 20 กิโลกรัม 1,550 บาท/เทีย
่ ว
3.ส่วนลูกค้าที่จะซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซื้อค่า สัมภาระเป็นค่าอุปกรณ์
กีฬาเพิ่มเติมแยกจากค่าสัมภาระ ตามรายละเอียดด้านล่าง

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึน
้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
3. การชําระค่าบริการ

3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านัน
้ ) หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสาร
ยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ํากว่า 7วันทําการ)
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง ควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทาง
บริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตัว๋ เครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.การยกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น หลังจากทําการจองทัวร์และชําระเงินค่าทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอยกเลิก เลื่อน หรือขอคืนเงินได้ในทุก
กรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านจะของดการใช้บริการใดๆ ตามโปรแกรมทัวร์ หรือ
ไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใดๆ กับทางบริษัทได้
5. บริษัท ฯสงวนสิ ทธิ์ที่จ ะไม่ รับผิ ดชอบต่อค่ าชดเชยความเสี ยหายไม่ว่ ากรณีที่ก องตรวจคนเข้ าเมื องของไทยไม่ อนุญ าตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
6. บริ ษัท ฯ สงวนสิ ทธิ์ใ นการที่จะไม่ รับ ผิดชอบต่อ ค่าชดเชยความเสีย หาย อั นเกิดจากเหตุสุด วิสั ยที่ ทาง บริษั ทฯไม่ส ามารถ
ควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
7.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ )
8.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
10.เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่
ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน
้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปน
ุ่ โดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยูก
่ ับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิ้น**

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ่า
1.

การยกเลิกการเดินทางตั้งแต่วันจองจนถึงก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขอยึดมัดจําท่านละ 5,000 บาท

2.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5. ยกเว้นกรุ๊ปทีอ
่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและ
ค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน
้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญีป
่ ุ่น ขึ้นอยูก
่ ับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ทัวร์ข้างต้น (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์
จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทาง
บริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าทีบ
่ ริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6. ค่าทําวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง (สําหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น! )
กรณีที่ทางเมืองจีนประกาศยกเลิกวีซ่าเข้าจีนแบบ 144 ชั่วโมง ...ทําให้ต้องยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยว
แทน....ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่ม พาสไทย ยื่นแบบ 4 วันทําการ ท่านละ 1,500 บาท
7. ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย
้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย
้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ
้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/ ท่านละ 200 หยวน ต่อท่าน/ทริป

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ
้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมีห้องพักแบบ 3 ท่าน
จํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบต
ั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
7. สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บต
ุ รเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส่าหรับท่านผูม
้ ีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบัตเิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนือ
่ งจากอุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิ
พิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษท
ั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่ องเที่ยวทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง
บริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือ
่ นไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าทีต
่ รวจคน
เข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง
ไม่ปฏิบต
ั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัท
ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้ งปวง โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มี
เกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญองที่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีข
้ ึ้นอยูก
่ ับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขน
ึ้ อยู่ กบ
ั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล

