(TBMFM003)

มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD)
ไฮไลท์ทัวร์ มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่
1. สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอน
ใต้ ณ เมืองจูไห่
2. ถ่ายรูปคู่รูปปัน
้ สาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
3. พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน
4. ช้อปปิ้งตลาดใต้ดน
ิ กงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!!
5. ชิมขนมทาร์ตไข่ขน
ึ้ ชื่อของมาเก๊า
6. ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนม
ทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า

รายละเอียดการเดินทาง
วัน โปรแกรมการเดินทาง
1

กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอลเวเนเชี่ยน- จูไห่

2

จู่ไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+
โชว์ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
จูไห่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ

3

เช้า เที่ยง เย็น



โรงแรมที่พัก



Jinjiang Inn Hotel
หรือเทียบเท่า





Jinjiang Inn Hotel
หรือเทียบเท่า



Day 1
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3
เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

06.35 น.

เดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD760 (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

*ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องนะคะ เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่
นั่งเป็นแบบระบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูอัตราค่าบริการ
ได้จากท้ายรายการนี้ค่ะ*
10.20 น.

เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจเอกสารและ
สัมภาระในการเข้าเมือง “มาเก๊า” เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียง
แค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้น
ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เ ดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้าง
อาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทําให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” มาเก๊าอยู่ใน
เขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคม
ของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่
ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบน
โคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่อง
ในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน จากนั้นนําท่านมายัง ซากประตูโบสถ์
เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทํา
ให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้ว
โบสถ์มาแตร์เ ดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่
ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่ อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตก
ใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถัน
ขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊า นําท่านเดินเล่นย่านดัง
เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปั ตยกรรม
สไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย... จากนั้น
นําท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้ นชื่อ...ต่ อจากนั้น นําท่านชม
The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและ
ชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย
ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30
แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI,
G2000, GIODANO,

SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ

ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4
โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญ าตให้เ ด็กที่มีอายุต่ํากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน
และไม่อนุญ าตให้ทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่ง
กายสุ ภ าพ) เดิ น ทางสู่ จู ไ ห่ โดยรถโค้ ช ปรั บ อากาศผ่ า นด่ า นกงเป่ ย ท่ า น
จะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500
เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการ
เดินประมาณ 45-60 นาที

เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ
ให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ค่่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ทีพ
่ ก
ั

เดินทางเข้าสู่ที่พัก Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเท่า

Day 2
จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และน่าท่านชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น
ร้านใบชา ร้านหยก ร้านครีมไข่มก
ุ และร้านผ้าไหม แต่ละร้านใช้เวลาประมาณ 45 นาที-1 ชั่วโมง
จากนั้นชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี่” รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือ
ไข่มุกอยู่ริมทะเล ...นําท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่
กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์
เพื่ออายุยืนนาน จากนั้นเดินทางผ่าน ชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสน
จะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทําไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่นิยมของ
บรรดาคู่รักทั้งหลาย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

จากนั้ น นํ า ท่ า นสู่ พระราชวั ง หยวนหมิ ง หยวน ที่ มี ส วนคล้ า ยกั บ พระราชวั ง หยวนหมิ ง ณ กรุ ง ปั ก กิ่ ง
พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไห่ ทําให้สวนแห่งนี้โอบล้อม
ด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้า
เป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80 ,000
ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น
อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตําหนักเจิ้งต้ากวางหมิ ง สะพานเก้าเลี้ยว นําท่านชมโชว์
อลังการประกอบแสง สี เสียง ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระ
ราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู้ จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง
สินค้านานาชนิดที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรอง
สินค้า ราคาถูกทั้ ง กระเป๋า ก้อ ปปี้แบรนด์ เ นมดั งต่างๆ หรือเลื อกซื้อ เสื้อ ผ้า ถุ งเท้ า รองเท้า เครื่องประดั บ
สําหรับคุณผู้หญิง
เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3
จูไห่-มาเก๊า-สนามบินมาเก๊า-กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
สมควรแก่ เ วลา เดิ น ทางสู่ ม าเก๊ า โดยรถโค้ ช ปรั บ อากาศผ่ า นด่ า นกงเป่ ย ท่ า นจะต้ อ งลากกระเป๋ า
สัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

14.15 น.

เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD763
(ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.10 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่
3D2N BY FD
ก่าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กต่า
่ กว่า 18 ปี

เด็กต่า
่ กว่า 18 ปี

ห้องละ 2 ท่าน

มีเตียง

ไม่มม
ี ีเตียงพักกับ

พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ : 09-11 มีนาคม 2561

7,999

10,999

10,999

4,000

วันที่ : 16-18 มีนาคม 2561

7,999

10,999

10,999

4,000

วันที่ : 17-19 มีนาคม 2561

7,999

10,999

10,999

4,000

วันที่ : 23-25 มีนาคม 2561

7,999

10,999

10,999

4,000

วันที่ : 24-26 มีนาคม 2561

7,999

10,999

10,999

4,000

วันที่ : 30 มีนาคม-01 เมษายน 2561

7,999

10,999

10,999

4,000

วันที่ : 05-07 เมษายน 2561

7,999

10,999

10,999

4,000

วันที่ : 06-08 เมษายน 2561

9,999

12,999

12,999

5,000

วันที่ : 07-09 เมษายน 2561

7,999

10,999

10,999

4,000

วันที่ : 13-15 เมษายน 2561

14,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ : 14-16 เมษายน 2561

13,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ : 20-22 เมษายน 2561

7,999

10,999

10,999

4,000

วันที่ : 21-23 เมษายน 2561

7,999

10,999

10,999

4,000

วันที่ : 27-29 เมษายน 2561

7,999

10,999

10,999

4,000

วันที่ : 28-30 เมษายน 2561

7,999

10,999

10,999

4,000

วันที่ : 04-06 พฤษภาคม 2561

7,900

10,900

10,900

4,000

วันที่ : 05-07 พฤษภาคม 2561

8,900

11,900

11,900

4,000

วันที่ : 10-12 พฤษภาคม 2561

7,900

10,900

10,900

4,000

วันที่ : 11-13 พฤษภาคม 2561

7,900

10,900

10,900

4,000

วันที่ : 12-14 พฤษภาคม 2561

7,900

10,900

10,900

4,000

วันที่ : 18-20 พฤษภาคม 2561

7,900

10,900

10,900

4,000

วันที่ : 19-21 พฤษภาคม 2561

7,900

10,900

10,900

4,000

วันที่ : 25-27 พฤษภาคม 2561

7,900

10,900

10,900

4,000

วันที่ : 26-28 พฤษภาคม 2561

7,900

10,900

10,900

4,000

วันที่ : 01-03 มิถุนายน 2561

7,900

10,900

10,900

4,000

วันที่ : 02-04 มิถุนายน 2561

7,900

10,900

10,900

4,000

วันที่ : 08-10 มิถุนายน 2561

7,900

10,900

10,900

4,000

วันที่ : 09-11 มิถุนายน 2561

7,900

10,900

10,900

4,000

วันที่ : 15-17 มิถุนายน 2561

7,900

10,900

10,900

4,000

วันที่ : 16-18 มิถุนายน 2561

7,900

10,900

10,900

4,000

วันที่ : 29มิถุนายน – 01กรกฎาคม61

7,900

10,900

10,900

4,000

วันที่ : 30มิถุนายน – 02กรกฎาคม61

7,900

10,900

10,900

4,000

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,000 บาท/ท่าน ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์
ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน และหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ***
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยูก
่ ับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ
จะค่านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้รว
่ มเดินทางเป็นส่าคัญ**

**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**
หมายเหตุ : ส่าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมี
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

เงื่อนไขการใช้บริการ
1.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสย
ั ที่ทาง บริษัทฯไม่

สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ)

4.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.

กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6.

เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

7.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
8.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่
มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคม
ุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
7. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทําคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)

8. สําคัญโปรดอ่านก่อนจองทัวร์..............กรณีที่ทาง ตม. จีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง หรือที่เรียกว่า
วีซ่าหน้าด่าน ไม่ว่าประกาศยกเลิกด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าจีนยื่นเดี่ยวท่านละ 1500 บาท
และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
อัตราค่าบริการนีไ
้ ม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ
การส่ารองที่นั่ง
1.

กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

2.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ
ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

2.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คนเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

3.

กรณีเ จ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เ กิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได้

4.

ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัด
จําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

5.

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**ส่าคัญ!! บริษัท ท่าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดย

ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของเจ้ า หน้ า ที่ เ ท่ า นั้ น ลู ก ค้ า ทุ ก ท่ า นต้ อ งผ่ า นการตรวจคนเข้ า เมื อ งด้ ว ยตั ว ของท่ า นเอง ทางหั ว หน้ า ทั ว ร์ แ ละ
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
10.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์
อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเ ทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษั ทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญ ญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.

กรณี ที่ก องตรวจคนเข้ าเมือ งทั้ งที่ ประเทศไทย และในต่า งประเทศปฏิเ สธมิใ ห้เ ดิน ทางออกหรื อเข้า ประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง

11.

บริ ษั ท ของสงวนสิ ท ธ์ ไ ม่ คื น ค่ า บริ ก ารไม่ ว่ า กรณี ใ ด ๆทั้ ง สิ้ น บริ ษั ท ฯ รั บ เฉพาะผู้ มี จุ ด ประสงค์ ก ารเดิ น ทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น

12.

เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษั ทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

14.

โรงแรมที่พักในประเทศจีนมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรม
ที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศจีนตามที่ระบุใน
รายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศจีนโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่

ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
15.

กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น

16.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถื อ ว่ า ท่ า นสละสิ ท ธิ์ ไม่ อ าจเรี ย กร้ อ งค่ า บริ ก าร และเงิ น มั ด จํ า คื น ไม่ ว่ า กรณี ใ ดๆ ทั้ ง สิ้ น และถ้ า ท่ า นต้ อ งการ
แยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่อ งเที่ยวเอง โดยตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่อ งเที่ยวแห่ง
เมื อ งจี น ทุ ก เมื อ ง (ฮ่ อ งกง มาเก๊ า จู ไ ห่ เซิ น เจิ้ น )ก่ า หนดให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า พื้ น เมื อ งให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก
ซึ่งจ่าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ่าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้ งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุก
เมือ ง ทางบริษั ทจะเรี ยกเก็ บค่ าใช้จ่ ายที่เกิ ดขึ้ นจากท่า นเป็น จ่านวนเงิ น 300 หยวน / คน / ร้ าน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณี
ต้อ งการตัด กรุ๊ ป เหมาโปรดสอบถามทางบริ ษั ท อี ก ครั้ ง หากเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ หรื อ พระสงฆ์ เก็ บ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

17.

ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้าย
ของการเดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่
ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้รับทราบ

18.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษัทฯก่อนทุกครั้งมิเ ช่นนั้นทาง
บริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส่าหรับท่านผูม
้ ีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อัน
เนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ,
รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ
แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูก

ปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่ง
ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

*** HAVE A NICE TRIP ***

