(ZTMFM002)

สายการบินไทยแอร์เอเชีย โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม
พักโรงแรม 4 ดาว เมืองจูไห่ 2 คืน
สายการบินแอร์ เอเชีย (FD)
ขาไป

FD762

DMK - MFM

10.20 – 13.45 น.

ขากลับ

FD765

MFM - DMK

17.55 – 19.50 น.

 สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
 ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทบั ทิม วัดอาม่า ช่วยในเรื่องการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
 ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
 ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมาเก๊า หอไอเฟล ณ โรงแรม Parisian Hotel
 ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
 ช็อปปิ้งของดีแผ่นดินใหญ่ ผ้าไหม หยก บัวหิมะ

 ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ วัดที่สร้างได้อย่างสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ
 ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก
 ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
 พระราชวังหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
 โชว์สุดอลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีน
 พิเศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุ 2 – 18 ปี

พักห้องละ 2 ท่าน

พักกับผู้ใหญ่ 1 – 2 ท่าน

27 – 29 เม.ย. 61

9,900.-

13,400.-

3,500.-

28 – 30 เม.ย. 61

9,900.-

13,400.-

3,500.-

04 – 06 พ.ค. 61

7,900.-

11,400.-

3,500.-

18 – 20 พ.ค. 61

6,900.-

10,400.-

3,500.-

25 – 27 พ.ค. 61

7,900.-

11,400.-

3,500.-

08 – 10 มิ.ย. 61

6,900.-

10,400.-

3,500.-

15 – 17 มิ.ย. 61

7,900.-

11,400.-

3,500.-

22 – 24 มิ.ย. 61

7,900.-

11,400.-

3,500.-

29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61

7,900.-

11,400.-

3,500.-

กาหนดวันเดินทาง

พักเดี่ยว

ราคาอื่นๆ
1. ทารก INFANT (อายุต่ากว่า 2 ปี) ราคา 3,500 บาท
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคา 5,500 บาท
3. ราคาทัวร์ข้างต้น รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 144 แล้ว ในกรณีที่วีซ่ากรุ๊ป 144 ถูกระงับ ขออนุญาตเก็บ
ค่าธรรมเนียม วีซ่าหน้าด่าน หรือ วีซ่าเดี่ยว ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
4. ราคาข้างต้นสาหรับพาสปอร์ทไทยเท่านั้น สาหรับพาสปอร์ทต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่เพื่อ
สอบถามค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 120 หยวน /ทริป/ต่อท่าน **
**ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์**
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจานวน 21 ท่านขึ้นไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลง
ราคา
สาคัญมาก!!!กรุณาอ่านและทาความเข้าใจ
ลูกค้าที่มีวซ
ี ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางทีระบุ กรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทาจองทัวร์ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มก
ี ารลดราคาทัวร์ในส่วนของ
ลูกค้าที่มีวซ
ี ่าจีนทุกกรณี
PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – ช็อปปิ้งตลาดกงเป่ย

07.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 1-2 ของสายการบิน
AIR ASIA (FD) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ FD762
**ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้ งไปและกลับ และสายการบินแอร์เอเชี ยไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่งจะ
เป็นระบบสุ่มที่นั่ง หากท่านใดต้องการจองที่นั่ง สามารถเช็คที่นั่งและราคากับเจ้าหน้าที่ได้**

10.20 น.

13.45 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจใน อดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่
หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติ ดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่
16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้
ที่สํา คัญ คือชาว โปรตุเกสได้ นําพาเอาความเจริญ รุ่งเรือ งทางด้ านสถาปัตยกรรมและศิลปวั ฒนธรรม ของชาติ
ตะวั นตกเข้า มาอย่า งมากมายทําให้มาเก๊ากลายเป็น เมือ งที่ มี่การผสมผสาน ระหว่า งวั ฒนธรรมตะวั นออกและ
ตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น ยุโรปใจกลางเอเชียมาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพิร์ล

ค่า

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ของประเทศจีนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านกงเป่ย และหลังจากนั้น ให้ท่าน
อิสระช็อปปิ้งที่ตลาดกงเป่ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่าร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น
สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนําต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ที่นี่มีให้ท่านได้เลือก
ซื้อหมด สินค้าของที่นี่มีเกือบทุกอย่าง ในการเลือกซื้อสินค้าของที่นี่จะต้องเลือกดูให้ดี ให้ละเอียดก่อน เพราะสินค้า
ส่วนมากจะเป็นของก๊อปปีแ้ บรนด์เนมและของจีน
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
พักที่ Golden Plam Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่

วันที่ 2

จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ เกิร์ล – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – วัดผุ่ถ่อ –
พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว์หยวนหมิงหยวน – พิเศษ!! เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)
จากนั้นนําท่านสู่ วัดผู่ถ่อ สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่
บริเวณเขา มีความยิ่งใหญ่และอลังการมาก เมื่อทุกท่านไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับตัวท่านเองเรียบร้อย ลูกค้า
สามารถถ่ายรูปบริเวณโดยรอบได้อย่างจุใจ นําท่านเยี่ยมชม ร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิด
อุบัติเหตุรถแก๊สคว่ําที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษา
แผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับ
ฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลาย
ความเครียด และบํารุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่
ทําจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และ
แรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง) เพื่อมาทําไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝาก
และใช้เอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ง ร้านหยก สมบัติล้ําค่าของชาวจีนใครได้ครอบครองจะมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดีโดยหยก
ธรรมชาติจะมีหลายสีคือสีขาวสีเขียวสีน้ําตาลสีเหลืองและสีม่วง นําท่านผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่ง
เป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทําไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
และยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์
ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลั กสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล นําท่านเดินทางสู่ พระราชวัง
หยวนหมิง พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้น
ใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมือง จูไห่ ทําให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วย ขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และ มีพื้นที่
ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทําให้สวนหยวน
หมิงแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิล ปะ แบบตะวันตกผสม

กลางวัน

กับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ ในประวัติศาสตร์ มี
คุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว จากนั้นนําท่านชม โชว์สุดอลังการ โชว์หยวนหมิง
หยวน ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีนนับตั้งแต่สมัยโบราณ ความเป็นมาผ่านการถ่ายทอดโดยนักแสดงที่มี
ความชํานาญ ประกอบกับ แสง สี เสียง ที่มีความทันสมัย ซึ่งทุก ท่านจะได้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์พร้อมกับ
ความสนุก ตื่นเต้นกันไปพร้อมๆกัน

ค่า

วันที่ 3
เช้า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4) พิเศษ เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง
พักที่ Golden Plam Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่
โรงแรมคอนเฟริมจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง

จูไห่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ –
หอไอเฟล โรงแรม Parisian – สนามบินนานาชาติมาเก๊า – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านกงเป่ย
จากนั้นนําท่านเดินทางชม องค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ทีความสูง 1.8
เมตร น้ําหนักประมาณ 1.8 ตัน ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวขนาดใหญ่ มีความสวยสดงดงาม ยามเย็นสีทองขององค์
เจ้าแม่กวนอิมจะรับกับแสงแดด มีความสวยงามมาก รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมนี้ สร้างขึ้นโดยชาวโปรตุเกสครั้งเมื่อ
โอกาสที่ โ ปรตุเ กสคื น ฮ่องกงให้ แก่ทางการจี น เพื่อ เป็น สัญ ลักษณ์ใ ห้ กับ คนรุ่ น หลังได้ ช ม นํา ท่ า นสู่ ร้ านขนม
พื้นเมืองมาเก๊า ร้านค้าใหญ่ที่รวมสิ่งของพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของมาเก๊า เช่น ขนมผัวจ๋า เมียจ๋า ลูกอมรสนม
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมสินค้านําเข้าจากอเมริกา ออสเตรเลียที่ราคาถูก เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมืองปลอดภาษี
ดังนั้นหากใครที่รับประทานยาบํารุงอยู่แล้ว ซื้อที่ร้านค้านี้จะได้ราคาถูกเหมือนซื้อที่ประเทศต้นทางจริงๆ ตัวอย่าง

เที่ยง

สินค้าชื่อดังได้แก่ น้ํามันตับปลาฉลามทะเลลึกบํารุงสมอง และยาบํารุงนมผึ้ง ที่มีสรรพคุณบํารุงอายุวัฒนะและบํารุง
ผิวพรรณให้เต่งตึง หรือครีมรกแกะชื่อดังที่คนไทยนิยมใช้บํารุงผิวหน้า จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือที่คน
ใหญ่รู้จักกันในนามของ เจ้าแม่ทับทิม ภายในมีหินแกะสลักขนาดใหญ่เป็นรูปเรือสําเภา เพื่อเป็นสัญลั กษณ์แสดงว่า
เจ้าแม่อาม่าขึ้นมายังมาเก๊าเมื่อครั้งอดีต บริเวณหน้าวัดมีรูปปั้นสิงโตตั้งอยู่ 2 ตัว ซึ้ง วัดแห่งนี้จะมีผู้คนไปสักการะ
ตลอดทั้งปี
บริ ก ารอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร (6)’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
นําท่านสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราว ค.ศ.1602 ให้ครั้งแรกที่สร้างเสร็จมีความตั้งใจใช้เป็น
โรงเรียนสอนทางด้านศาสนาของชาวตะวันตกในดินแดนที่ห่างไกล แต่หลังจากนั้นราว ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้
ครั้งใหญ่มีความรุนแรงมาก ทําให้เกิดความเสียหายต่อตัวโบสถ์ทั้งหมด จนเมื่อปี ค.ศ.1991 ทางประเทศมาเก๊าได้เข้า
มาทําการบูรณะใหม่คงเหลือไว้เพียงประตูหน้าและบันไดทางเข้าเพียงเท่านั้น ด้านหลังของโบสถ์จัดเป็นพิพิธภัณฑ์
ทางด้านศาสนา นําท่านช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย เสื้อผ้าแฟชั่นสุดชิก ลินค้าแบรนด์เนมดัง
จากทั่วทุกมุมโลก มากกว่า 300 ร้าน ของตกแต่ง ของโบราณ ของฝาก ของที่ระลึก เครื่องประดับ ถูกใจขาช้อปอย่าง
แน่นอน หรือถ้าหากใครที่อย่างนั่งชิวๆ ลองชิมอาหารก็มีภัตตาคาร กว่า 40 ร้าน เซนาโด้สแควร์มีความโดดเด่น
อย่างมาก พื้นถนนปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนๆ ราวกับอยู่ในท้องทะเลกว้าง รวมไปถึงรูปทรงอาคารร้านขายสินค้า
ต่างๆ มองแล้วโดดเด่นสะดุดตา หากแม้ใครที่ไม่อยากช้อป แค่ได้มาถ่ายรูปก็มีความสุขแล้ว จากนั้นนําท่านสู่
Parisian โรงแรมระดับ 5 ดาวที่เพิ่งเปิดตัวช่วงปลาย 2016 ตั่งตระง่ายอยู่ใน Cotai Strip ด้วยจํานวนห้องพักมากถึง
3,000 ห้อง คาสิโน ห้องอาหาร ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ สปา สวนน้ํา และโรงละคร ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน The Parisian
Macao ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมาเก๊า ที่มีความโดดเด่นอย่าง หอไอเฟล ที่ตั้งเด่นเป็นสง่า
ดึงดูดสายตาของนักท่องเที่ยวในย่าน Cotai Strip
**บนหอไอเฟลสามารถขึ้นชมความสวยงามและชมวิวได้จากชั้นที่ 37 ค่าขึ้นชมไม่รวมในราคาทัวร์
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ MOP $ 100
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ราคา MOP$ 80
ครอบครัว ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 2 ราคา MOP$ 228
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า

17.55 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ FD765
***ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ และสายการบินแอร์เอเชียไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง
ทางสายการบินจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้***

19.50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
****************************

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น) กําหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่
ไหม, หยก ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า
ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็น
จํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น ค่าภาษีสนามบิน ภาษี
น้ํามัน
 ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 20 กิโล / ท่าน
 ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทําคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว สําหรับลูกค้าต่างชาติ
× ค่าระวางกระเป๋าน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด **ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ
ของโรงแรม เป็นต้น
× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
× ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 120 หยวน / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)

เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชําระค่ามัดจํา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน
 ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับ
ทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัด
จํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทาให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสาย
การบิน
 สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดิ น ทาง บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ คื น ค่ า ทั ว ร์ ไ ม่ ว่ า กรณี ใ ดๆ ทั้ งสิ้ น ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
**สําคัญ!! บริษัทฯ ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้า เมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้า ทัวร์และมัคคุเ ทศก์ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น**
 ในกรณีท่านเดินทางเป็นครอบครัว ณ วันเดินทางหากที่มีท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถเดินทางได้ ต้องเปลี่ยนห้องจาก
TWN / TRP / DBL เป็นห้องพักท่านเดียว (SINGLE) ลูกค้าจะต้องเสียค่าชาร์จพักเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง **ราคาห้องพัก
เดี่ยวท่านละ 3,500 บาท
เงื่อนไขอื่นๆ
 สําหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร
(VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ คอนเฟิร์ม
เดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น

 ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทําจอง
ทัวร์ แต่ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6
เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 21 คนขึ้นไป
 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็น
จริง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทาง
เป็นหลัก
 บริษัทฯ จะไม่รับผิ ดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้า จากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิ น
การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริก ารใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า -ออกตามประเทศที่ระบุไว้
เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิ เสธในการเข้าออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการ
บิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮ่องกง

