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MACAO
มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง..

4 วัน 3 คืน

โดยสายการบินแอร์มาเก๊า NX
1.
2.
3.
4.
5.

เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊า วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ที่ฮอ
่ งกง
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย , เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
พักฮ่องกง 1 คืน จูไห่ 2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

1

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่

2

จูไห่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้าไหมพระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย





3

จูไห่-ฮ่องกง - ร้านจิวเวอรี่ –วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – อิสระช้อปปิ้งถนน
นาธาน





ฮ่องกง - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - กรุงเทพฯ



4

เครื่องแอร์บัส 319-320-321
ที่นั่งแบบ 3 - 3

เย็น

โรงแรมที่พัก
,JINJIANG IN HOTEL
หรือเทียบเท่า

บริการอาหารบนเครื่อง
ทั้งขาไป-ขากลับ



X

,JINJIANG IN
HOTEL หรือเทียบเท่า

PANDA HOTEL
หรือเทียบเท่า


น้ําหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 20 กก.

Day
1
วันแรกของการเดิ
นทาง
กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่

04.00 น. พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์
โดยมีเจ้าหน้าทีค
่ อยให้การต้อนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับท่าน
20.00 น. พร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ P สายการบินแอร์มาเก๊า
โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
21.50 น. ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX881
01.45+1น.เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย
ชั่วโมง) นําท่ านเดิ นทางสู่ ตัว เมื อง มาเก๊ า เป็น เมื องที่มีป ระวัติ ศาสตร์ อัน ยาวนานและน่าสนใจ ในอดีต มาเก๊ า เป็ นเพีย งแค่
หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติดั้ งเดิมจนมาถึงช่วงต้ นศตวรรษที่ 16 ชาว
โปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สําคัญคือชาว
โปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทําให้
มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจ
กลางเอเชีย” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็น
อาณานิ ค มของโปรตุ เ กส นานถึ ง 400 ปี จนกระทั่ ง วั น ที่ 1 9 ธั น วาคม ค.ศ.1999 โปรตุ เ กสทํ า พิ ธี ส่ ง มอบมาเก๊ า คื น ให้ กั บ
สาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมือง
การปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ เดินทางสู่จูไห่โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลาก
กระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่”
ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
พักที่

จูไห่ JINJIANG IN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day
วั
นที่ส2องของการเดินทาง
จูไห่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก – ร้านผ้าไหม -พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ เพื่อฝากคนที่ท่านรักนําท่านชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น
ใบชา หยก ครีมไข่มุก ฯลฯ เพื่อฝากคนที่ท่านรักนําท่านชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ผ้าไหม ฯลฯ เพื่อ
ฝากคนที่ท่านรัก จากนั้นชม โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุด
ต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณี
ฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงินค่าโชว์แทน)

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นําท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิง้ แหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ
เช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, MP3, MP4, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าตามแฟชั่นตามฤดูกาลในช่วงนัน
้ , ผลไม้, อาหาร และ
ขนม ฯลฯ

ค่่า
พักที่

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
JINJIANG IN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
จูไห่ –ฮ่องกง - ร้านจิวเวอรี่ –วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – อิสระช้อปปิ้ง
ถนนนาธาน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแช
กง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นําแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไป
สักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ นําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่
อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง นําท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อ
ของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่ องฮวงจุ้ย

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะ
ได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของ
ฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จํา หน่ายสินค้า แบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์
นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ทค
ี่ ุณ สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหาร
รสเด็ดของฮ่องกง หรือ เลือกช้อปปิ้ง ที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชมและ ช้อ ป
มากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่

เย็น

อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัย
พักที่ ฮ่องกง PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
ฮ่องกง-มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้
สแควร์ - เวเนเชี่ยน - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ (ประมาณ 1 ชั่ว โมง) จากนั้น นําท่ านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และ
เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สาหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อม
รูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และให้
ท่าน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม เก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปี ในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม จากนั้นผ่าน
ชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืน ให้กับประเทศจีน .... จากนั้นนําท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ต
ไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทําให้วิทยาลัย
เซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้ว โบสถ์มาแตร์เดอี เดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s
College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน
ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมา
เป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วย
สถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเ กส อิ สระให้ท่ านได้เดิ นเที่ ยวและแวะซื้อสิน ค้าที่ มีชื่อเสียงและสิน ค้าแผงลอยมากมาย....จากนั้ น
เดินทางต่อที่ The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชม
ความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชีย
่ นตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ
เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่น
ชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,

SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ

ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ
เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ํากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้
ทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ).

เย็น

อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัย

19.00 น. เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX882
21.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
************************************************************************
**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นสําคัญ**
“ราคาทัวร์สําหรับคนไทยเท่านั้น ”

หมายเหตุ :
1. สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมาย
ยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
2. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
เท่านั้น ส่วนหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยูก
่ ับควมพึงพอใจในการให้บริการ
3. ราคาเด็กต่ํากว่า 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ข้างต้น 4,000 บาท/ท่าน

มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง
กําหนดการเดินทาง

13-16 เมษายน 2561

ผู้ใหญ่พักห้อง

เด็กอายุต่ํากว่า18

เด็กอายุต่ํากว่า18

ละ 2 ท่าน

ปีมีเตียงพักกับ

ปีไม่มีมีเตียงพักกับ

ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่

2 ท่าน

2 ท่าน

22,991

22,991

18,991

พักเดี่ยวเพิ่ม

5,000

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

ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ **

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น)
กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ 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. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสั ยที่ทาง บริษัทฯไม่สามารถ
ควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ )
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข้อแล้ว
7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพระสงฆ์เดินทางท่องเที่ยวเพียงลําพังโดยไม่มฆ
ี ราวาสติดตามไปด้วย

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2. - กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์
จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน 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 ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

6.

เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

7.

ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน ประกั นวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ

8.

ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

9. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทําคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยูแ
่ ล้วและสําหรับพาสปอร์ตไทย
เท่านั้น)
10.
กรณีที่ทาง ตม. จีน ประกาศปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง เพื่อเข้าเซินเจิ้นและจูไห่ ทาง
บริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน
้ ตามจริง และทางบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณี
ลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งสิ้น)ประกันเรื่องสุขภาพ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ําดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซัก
รีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่ากําหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
การเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกงสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกงมีค่าธรรมเนียม แล้วแต่
อัตราของแต่ละประเทศนั้นที่จะเดินทางเข้าประเทศฮ่องกง

4. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกง ในกรณีเร่งด่วน
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
9. ค่ า ทิ ป มั ค คุ เ ทศก์ ท้ อ งถิ่ น และทิ ป พนั ก งานขั บ รถ (1,500 บาท ต่ อ ท่ า น/ทริ ป ) ทิ ป หั ว หน้ า ทั ว ร์ (ตามความ
ประทับใจ)

10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงิน
มัดจําแล้วเท่านั้น) หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว (ใช้เวลา
ขอวีซ่าไม่ต่ํากว่า 7 วันทําการ)
การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อน
กําหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. สําหรับ ผู้โดยสารที่ ไม่ ได้ถื อหนังสื อเดินทางไทย และทางบริษั ทฯเป็ น ผู้ยื่ นวีซ่าให้ เมื่อ ผลวี ซ่า ผ่านแล้ วมีก ารยกเลิก การ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอืน
่ ที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บ ป่วยจนไม่สามารถเดิน ทางได้ซึ่งจะต้อ งมีใบรับ รองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษั ทฯจะพิจ ารณาเลื่อนการ
เดิน ทางของท่านไปยัง คณะต่ อไปแต่ ทั้ง นี้ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่า ยที่ ไม่ สามารถเรีย กคื นได้ เช่น ค่า ตั๋ว เครื่ องบิน ค่า ห้อ ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว
ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า ,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่
เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ
ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้ว กับท่านเป็นกรณีไป
10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลการเดินทาง
เรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชํา ระค่า ใช้ จ่า ยส่ วนต่า งที่ สายการบิน และบริ ษัท ทัว ร์เ รีย กเก็บ และการจัด ที่นั่ งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบิน เป็ น ผู้
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดําเนินการ
ออกตั๋ว
เครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษัท ได้สํ ารองที่นั่ งพร้ อมชํา ระเงิน มัด จํา ค่าตั๋ วเครื่ องบินแล้ว หากท่า นยกเลิกทั วร์ ไม่ว่า จะด้ว ยสาเหตุใ ด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบิน
และช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตั๋วเครื่อ งบิน ทําการออกแล้ว แต่ท่ านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ เรีย กเก็ บค่า ใช้จ่ ายตามที่
เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กําหนด
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบิ นมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้ํา หนัก ประมาณ 20 กิโลกรั ม) ไม่ ใช่ผู้ ที่มีปั ญหาทางด้า นสุ ขภาพและร่ างกาย และอํ านาจในการให้ ที่นั่ ง
Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
เรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้ องพั กแบบ 3 ท่ าน/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ องพั กอาจจะไม่ ติด กัน และบางโรงแรมอาจมี
ห้องพักแบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
กรณี ที่มีง านจั ดประชุม นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ าโรงแรมสูง ขึ้นมากและห้ องพั กในเมือ งเต็ ม บริษัท ฯขอสงวนสิท ธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่อ งเที่ย วพร้อ มทั้ งการสัม มนา ดู ง าน เพื่ อความสะดวกสบาย และเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ในการเดิ น ทาง ทั้ ง นี้ท างบริ ษั ท ฯ ไม่ สามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ย านพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิ

พิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง
บริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัท
ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โด ยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มี
เกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

