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มาเก๊า จูไห่..
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5.

Early Bird สบาย สบาย 4 วัน 3 คืน (NX)

เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊า
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย , เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
พักมาเก๊า 1 คืน จูไห่ 2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
วัน
1

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย

2

จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี-่ ร้านบัว
หิมะ-ร้านหยก-วัดผู่โถว-ร้านผ้าไหม
พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์

3

จูไห่- มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม -เจ้าแม่
กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล –
เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน

4

เช้า

เที่ยง

X

 




เย็น

โรงแรมที่พัก



MINAN
HOTEL ,JINJIANG IN
HOTEL หรือเทียบเท่า



MINAN
HOTEL ,JINJIANG
IN HOTEL หรือ
เทียบเท่า

X

TAIPA SQUARE
HOTEL หรือเทียบเท่า

มาเก๊า - กรุงเทพฯ


เครื่องแอร์บัส 321
ที่นั่งแบบ 3 - 3

บริการอาหารบนเครื่อง
ทั้งขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 20 กก.

Day
1
วันแรกของการเดิ
นทาง
กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่

04.00 น. พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์
โดยมีเจ้าหน้าทีค
่ อยให้การต้อนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับท่าน

09.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ P สายการบิน
แอร์มาเก๊า โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
11.35 น. ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบิน แอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX885
15.45 น. เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย
ชั่วโมง) นํ าท่านเดิน ทางสู่ ตัวเมื อง มาเก๊ า เป็ นเมื องที่มี ประวั ติศาสตร์อั นยาวนานและน่ าสนใจ ในอดีต มาเก๊ าเป็ น
เพี ยงแค่ หมู่ บ้า นเกษตรกรรมและประมงเล็ กๆโดยมี ชาวจี นกวางตุ้ งและฟูเ จี้ย นเป็น ชนชาติดั้ งเดิม จนมาถึง ช่ว งต้ น
ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคม
อยู่ในแถบนี้ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ ตะวัน ตกเข้ ามาอย่า งมากมายทํา ให้ มาเก๊ ากลายเป็นเมือ งที่ มี่ก ารผสมผสานระหว่ างวัฒ นธรรมตะวั นออกและ
ตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่ง
วันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีส่ง มอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับ จากนั้นมาเก๊าได้
กลายเป็นหนึ่ง ในเขตปกครองพิเศษของจี นอย่างสมบูรณ์ แต่ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรู ปแบบของหนึ่ ง
ประเทศสองระบบ นํา ท่านเดินทางสู่ จูไ ห่ โดยรถโค้ ชปรั บอากาศผ่านด่านกงเป่ ย ท่ านจะต้อ งลากกระเป๋ า
สัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศ
จีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
พักที่

จูไห่ MINAN HOTEL ,JINJIANG IN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day
วั
นที่ส2องของการเดินทาง
จูไ ห่ -ถนนคู่ รั ก -สาวงามหวี ห นี่ - ร้ า นบั วหิ ม ะ-ร้ า นหยก -วั ด ผู่ โ ถว-ร้ า นผ้ า ไหม
พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านนั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่ง
รัฐ บาลเมื อ งจู ไ ห่ ไ ด้ ต กแต่ ง ภูมิ ทัศ น์ ได้ อ ย่ า งสวยงามเหมาะสํ า หรั บ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ และที่ ไ ด้ ชื่อ ว่ า ถนนคู่ รั ก ก็
เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนําเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่า
ถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก

ผ่านชม สาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูป
แกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ ริมทะเล และนําท่านเดิ นทางสู่ศูนย์ สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ เพื่อฝากคนที่
ท่านรัก

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ร้านใบชา ร้านหยก ร้านครีมไข่มุก ร้านผ้าไหม ฯลฯ เพื่อ
ฝากคนที่ท่านรัก จากนั้นนําท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน
จากนั้นชม โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ
เฉียนหลงฮ่องเต้ท่อ งเจี ยงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเ ษก และการละเล่น ต่างๆ อี กมากมาย (หมายเหตุ: หาก
กรณี ฝ นตก หรื อ เหตุ สุด วิ สัย ไม่ สามารถดู โชว์ ไ ด้ ทางบริ ษั ท ฯ ปรั บเปลี่ ย นโปรแกรมหรื อ คื นเงิ นค่ า โชว์
แทน) นําท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้
ท่านเลือกซื้อ อาทิเช่น โทรศัพท์มื อถือ, เกมส์บอย, MP3, MP4, กระเป๋า , รองเท้า , เสื้อผ้าตามแฟชั่นตามฤดูกาล
ในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหาร และขนม ฯลฯ

ค่่า
พักที่

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
จูไห่ MINAN HOTEL ,JINJIANG IN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
จูไห่- มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่าน
เอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที จากนั้น นําท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุ ดใน
มาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สาหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูป
ปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว
และให้ ท่านนมัสการองค์เ จ้าแม่ กวนอิม เก่า แก่ที่มีอ ายุ 600 กว่าปีในชุดเจ้ าสาวของจีน ที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่า ง
งดงาม จากนั้ น ผ่ า นชม เจ้ า แม่ กวนอิ มริ ม ทะเล รู ปองค์ เ จ้า แม่ กวนอิ ม สัม ฤทธิ์ป ระทั บยื น บนโคมทรงดอกบั ว ซึ่ ง
ประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน จากนั้นนําท่าน
แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทํา
ให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์
ปอล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถั นขณะที่ซาก
ประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปู
ลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อ
สินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย จากนั้นเดินทางต่อ มาที่ The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศ
อลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและได้ชม
ท้อ งฟ้ าจํ าลองเสมื อนจริ ง ภายในเวเนเชี่ ยนตามอั ธ ยาศัย ซึ่ง แบ่ง เป็ นโซนต่ างๆ เช่ น GRAND CANAL SHOP มี
ร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์
เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL หรือล่องเรือกอนโดล่า
GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือ
จะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ํากว่า 21 ปี เข้าไปภายใน
คาสิโน และไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ)

เย็น
พักที่

อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัย.....เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
มาเก๊า TAIPA SQUARE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
มาเก๊า – กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.40 น. เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX886
10.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออก
ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
************************************************************************

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็น
สําคัญ**
“ราคาทัวร์สําหรับคนไทยเท่านั้น ”
หมายเหตุ :
1. สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
2. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป เท่านั้น ส่วนหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่
กับควมพึงพอใจในการให้บริการ

3. ราคาเด็กต่ํากว่า 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ข้างต้น 4,000 บาท/ท่าน

มาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย
กําหนดการเดินทาง

15-18 มีนาคม 2561

ผู้ใหญ่พักห้อง

เด็กมีเตียงพักกับ

เด็กไม่มีมีเตียงพัก

ละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

กับผู้ใหญ่

2 ท่าน

2 ท่าน

13,591

13,591

9,591

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,900 บาท / ท่าน ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิน
่

ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ **
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น)
กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คื อ บัวหิมะ, ผ้า
ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียน
ให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับ
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีน
ทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสั ยที่ทาง บริษัทฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ ทั้งนี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น
สําคัญ)
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษท
ั ฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทําการซือ
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพระสงฆ์เดินทางท่องเที่ยวเพียงลําพังโดยไม่มีฆราวาสติดตามไปด้วย

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น

2.

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น

3.

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

4. ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
5.

ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น

6.

เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

7.

ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่องบิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน ประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการ
บินที่มีการเรียกเก็บ

8.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

9. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทําคืนได้ในกรณีลก
ู ค้าที่มีวีซา่ อยู่แล้วและสําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)

10.
11.
12.

13.

กรณีที่ทาง ตม. จีน ประกาศปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง เพื่อเข้าเซินเจิ้น
และจูไห่ ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ์ เก็บ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีลก
ู ค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน
้ )

14.

ประกันเสริมสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรือ
่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **
เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่ สั่งพิเศษ(มินิบาร์ , น้ําดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่ า
โทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่ากําหนด,
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจํา ตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่าง
การเดินทางเป็นต้น
3. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
5. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
6. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (1,500 บาท ต่อท่าน/ทริป) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความ
8.

ประทับใจ)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ
ได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น) หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทํา
การจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ํากว่า 7 วันทําการ)

การชําระค่าทัว ร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรีย กเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ใ ห้
เรียบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สํา หรั บผู้ โ ดยสารที่ ไ ม่ไ ด้ถื อ หนั งสื อเดิ นทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ ยื่ นวี ซ่า ให้ เมื่ อผลวีซ่ าผ่ านแล้ว มีก าร
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
5. บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเก็ บค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดกรณี ท่ า นยกเลิ ก การเดิ น ทางและมี ผ ลทํ า ให้ ค ณะ
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋ว
เครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได้
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัด
จํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ห รือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า ,ค่าวีซ่ า
และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วน
ของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้ว
กับท่านเป็นกรณีไป
8. กรณีวีซ่า ผ่านแล้ ว แจ้ง ยกเลิกก่ อนหรื อหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คื นค่าทัว ร์
ทั้งหมด
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้ว กับท่านเป็นกรณีไป
10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลการเดินทาง
เรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย
สายการบินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ
ได้ดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น
2. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1 ,000 – 5,000 บาท
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบิ นมีปัญหา เช่น
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย
และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

เรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและ
บางโรงแรมอาจมี ห้ อ งพั ก แบบ 3 ท่ า นจํ า นวนไม่ ม ากนั ก จึ ง ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงตามความ
เหมาะสม
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เ กิด จากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน , สายการเดินเรือ , รถไฟ, พาหนะท้อ งถิ่น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการ
แทนประจํ าประเทศไทย (โดยไม่ จํา ต้อ งแสดงเหตุผล เนื่อ งจากเป็น สิทธิ พิเ ศษทางการทู ต) ซึ่ง อยู่ เหนื อการควบคุม ของ
บริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่ องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทย และ/หรือ ต่ างประเทศ มิให้เ ดินทางออก หรือ เข้า ประเทศ เนื่ องมาจากความป ระพฤติ พฤติ กรรมของผู้ เดินทาง ไม่
ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บด้ านการความคุ ม โรคติ ด ต่อ เฉพาะพื้ น ที่ มี ก ารปลอมแปลงเอกสารเพื่ อ การเดิ น ทาง รวมถึ ง มี สิ่ง ผิ ด
กฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อ
ความเหมาะสมทั้ ง ปวง โดยมิ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ทราบล่ ว งหน้ า ทั้ ง นี้ ก ารขอสงวนสิ ทธิ ดั ง กล่ า ว บริ ษั ท จะยึ ด ถื อ และคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

