3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์ มาเก๊ า NX
** เนืองจากโรงแรมนีไม่ มีห้อง Triple ลูกค้ าทีพัก 3 ท่ าน
มีแค่ Twin หรื อ Double เท่ านัน**
GT-MFM NX01
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กําหนดการเดินทาง :
30 ก.ย.- 02 ต.ค.60
01-03 ต.ค.60
16-18,23-25,25-27,26-28,28-30,29-31 ต.ค.60
24-26 ต.ค./30ต.ค.-01พ.ย.60 ,31ต.ค.-02 พ.ย.60
21-23 ต.ค.60
22-24 ต.ค.60
01-03,05-07,06-08,07-09,08-10,12-14,13-15พ.ย.60
14-16,15-17,19-21,20-22,21-23,22-24 พ.ย.60
26-28,27-29,28-30 พ.ย./29พ.ย.-01ธ.ค.60
04-06,05-07,06-08,11-13,12-14,13-15 ธ.ค. 60
02-04,03-05,09-11,10-12 ธ.ค.60

วัน
1
2
3

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ – มาเก๊ า -–ช้ อปปิ งตลาดกงเป่ ย- จูไห่

13,911.11,911.11,911.11,911.16,911.12,911.11,911.11,911.11,911.12,911.16,911.-

เช้ า เทียง คํา
✈

จู่ไ ห่ -ถนนคู่รั ก -สาวงามหวี ห นี -วัด ผู่โ ถว-มาเก๊ า - The
O
Parisian Macao
มาเก๊ า- Eiffel Tower ชัน 37 –วัดอาม่า-เจ้ าแม่กวนอิมริ ม
ทะเล – โบสถ์ เซ็นต์ ปอล – เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชียน- O
กรุงเทพฯ

GT-MFM NX01

X

โรงแรมทีพัก
Phoenix Valley Hotel
O
หรื อเทียบเท่า

O

O The Parisian Macao

O

✈
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ไฮไลท์ .....ราคาทัวร์ สบายกระเป๋า
1. พักสุดหรู THE PARISIAN MACAO 1 คืน !!!
2. ขึนชมวิวหอไอเฟลจําลองขนาดครึงหนึงจากของจริ งทีฝรั งเศส
3. ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที The Venetian Resort
4. เทียวเมืองมรดกโลก “มาเก๊ า”
5. สักการะวัดขึนชือ วัดอาม่ า ทีมาเก๊ า
6. ช้ อปปิ งสุดมันส์ ที ตลาดใต้ ดนิ กงเป่ ย
7.เมนูพิเศษเป๋าฮือ + ไวน์ แดง
*** เนืองจากตังแต่ 20กันยายน-31ต.ค. 2560 มีการยกเลิกวีซา่ หน้ าด่านแบบกรุ๊ ป 144ชม.ต้ องเก็บเอกสารเพิมเติม
(ค่าใช่จา่ ย 1,500.-บาท ต่อท่าน 4วันทําการ) สําหรับท่านทีมีการทําจองเข้ ามาในช่วงเวลาดังกล่าว***
**หมายเหตุ: ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถท่านละ1,000บาทไทย**
ส่วนหัวหน้ าทัวร์ ขึนอยู่กบั ควมพึงพอใจในการให้ บริ การ**
วันแรก
09.00 น.
11.35 /
12.15 น.
15.25 /
16.00 น.

GT-MFM NX01

กรุ งเทพฯ – มาเก๊ า -–ช้ อปปิ งตลาดกงเป่ ย- จูไห่
พร้ อมกัน ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชัน 4 เคาน์ เตอร์ P
สายการบินแอร์ มาเก๊ าโดยมีเจ้ าหน้ าที คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ มาเก๊ า โดยสายการบินแอร์ มาเก๊ า เทียวบินที NX885
เดินทางถึง สนามบิน มาเก๊ า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว (เวลาท้ องถิ นเร็ วกว่าประเทศไทย 1
ชัวโมง)
นําท่านเดินทางสูต่ วั เมือง มาเก๊ า เป็ นเมืองทีมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊ าเป็ นเพียงแค่หมู่บ้าน
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจี นกวางตุ้งและฟูเจี ยนเป็ นชนชาติดังเดิมจนมาถึงช่วงต้ นศตวรรษที 16 ชาว
โปรตุเกสได้ เดินเรื อเข้ ามายังคาบสมุทรแถบนีเพือติดต่อค้ าขายกับชาวจีนและมาสร้ างอาณานิคมอยู่ในแถบนีทีสําคัญคือ
ชาวโปรตุเกสได้ นําพาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้ านสถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ ามาอย่าง
มากมายทําให้ มาเก๊ ากลายเป็ นเมืองทีมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถ
เรี ยกได้ ว่าเป็ น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” มาเก๊ าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั งทะเลด้ านตะวันตกของสามเหลียมปาก
แม่นาเพิ
ํ ร์ลในอดีตมาเก๊ าเป็ นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทังวันที19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทํา
พิธีสง่ มอบมาเก๊ าคืนให้ กบั สาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนันมาเก๊ าได้ กลายเป็ นหนึงในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่าง
สมบูรณ์แต่ยงั คงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึงประเทศสองระบบ
เดินทางสูจ่ ไู ห่โดยรถโค้ ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ ย ท่านจะต้ องลากกระเป๋ าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่าน
ประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองใช้ เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที
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เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้ รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้ เป็ น “เมืองมหัศจรรย์
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ตลาดใต้ ดินกงเป่ ยหรื อตลาดใต้ ดิน แหล่งช้ อปปิ งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ ามากมายให้ ท่านเลือกซือ
อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, MP3, MP4, กระเป๋ า, รองเท้ า, เสือผ้ าตามแฟชันตามฤดูกาลในช่วงนัน, ผลไม้ ,
อาหาร และขนม ฯลฯ

คํา

ทีพัก
วันทีสอง
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

เย็น

ทีพัก
GT-MFM NX01

เดินทางเข้ าสู่ทีพัก Phoenix Valley Hotel หรือเทียบเท่ า
จู่ไห่ -ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี-วัดผู่โถว-มาเก๊ า - The Parisian Macao
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านนังรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD ถนนเรี ยบชายหาดทีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซึงรัฐบาล
เมืองจูไห่ได้ ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้ อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีได้ ชือว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายใน
บริ เวณถนนริ มชายหาดแห่งนีได้ มีการนําเก้ าอี หรื อม้ านังซึงทํามาสําหรับ 2 คนนังเท่านัน จึงได้ ชือว่าถนนคูร่ ัก ปั จจุบนั เป็ น
ทีนิยมของบรรดาคูร่ ัก ผ่านชม สาวงามหวีหนี จูไห่ฟิชเชอร์ เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าว
เซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มกุ อยูร่ ิ มทะเล และนําท่ านเดินทางสู่ศูนย์ สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ เพือฝาก
คนทีท่ านรัก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่ านชมสินค้ าพืนเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่ น ใบชา หยก ครี มไข่ มุก ผ้ าไหม ฯลฯ เพือฝากคนทีท่ านรั ก
จากนันนํา ท่านสู่ วั ดผู่โถว นมัสการองค์ สงั กระจายเพือความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมเพือความโชคดี
นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้ าเพือการมีสขุ สวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้ า 4 พระองค์ เพืออายุยืนนาน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป๋าฮือ + ไวน์ แดง
....สมควรแก่เวลา เดินทางสูม่ าเก๊ าโดยรถโค้ ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ ย ท่านจะต้ องลากกระเป๋ าสัมภาระของท่านเอง
(ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองใช้ เวลาในการเดิน
ประมาณ 45-60 นาที นําทุกท่านเข้ าพักรี สอร์ ทหรู "The Parisian Macao" เสน่ห์แห่งใหม่และสร้ างความโรแมนติกแบบ
ฉบับในกรุงปารี สขนาดจําลอง ความมหัศจรรย์ และกลินอายของ "นครแห่งแสงไฟ" อย่างกรุงปารี สมาสูม่ าเก๊ าด้ วย รี สอร์ ท
แบบครบวงจร แห่งใหม่นีจะเพิมความอลังการให้ กบั เมืองรี สอร์ ทอย่าง Sands Resorts ด้ วยห้ องพักและห้ องสวีทสุดหรู
ราว 3,000 ห้ อง พร้ อมสิงอํานวยความสะดวกครบครัน อาทิ ห้ องประชุม ร้ านอาหาร สปา โซนเด็กเล่น คลับสุขภาพ สระ
ว่ายนํา และโรงละครขนาด 1,200 ทีนัง นอกจากนันยังมีห้างสรรพสินค้ า Shoppes at Parisian ขนาด 300,000 ตารางฟุต
ให้ ผ้ มู าเยือนได้ ช้อปสินค้ าแฟชันและเสือผ้ าหรู เสมือนกับเดินอยู่บนถนนในปารี ส ทีมีทงการแสดงดนตรี
ั
ริมทาง ละครใบ้
และการแสดงเปิ ดหมวกต่างๆ ทีช่วยสร้ างบรรยากาศแบบฉบับกรุงปารี สอย่างแท้ จริ ง ผู้มาเยือนยังสามารถเดินเล่นบริ เวณ
สวน นํ าพุ เขาวงกต และสระนํ าใสราวกระจก พร้ อมเพลิด เพลิน ไปกับ เครื องเล่น ม้ า หมุน ตู้เ กม หรื อ นังสบายๆใน
ร้ านอาหารเล็กๆก็ได้ เช่นกัน ข้ อมูลเพิมเติมได้ ที www.ParisianMacao.com
เดินทางเข้ าสู่ทีพัก The Parisian Macao
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วันทีสาม มาเก๊ า- Eiffel Tower ชัน 37 –วัดอาม่า-เจ้ าแม่กวนอิมริ มทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้ สแควร์
เวเนเชียน-กรุงเทพฯ
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

GT-MFM NX01

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
...นําทุกท่านสู่ Eiffel Tower ชัน 37 ขึนชมวิวหอไอเฟลจําลองขนาดครึ งหนึงของจากจริ งทีฝรังเศส ซึงตังตระหง่านอยู่
บริ เวณหน้ าทางเข้ ารี สอร์ ท The Parisian Macao โดยสามารถขึนไปชมวิวสวยๆ ของจีนแผ่นดินใหญ่ และ ฝั ง Cotai ได้
อย่างเต็มที นอกจากนันยังมีห้องอาหารทีเสิร์ฟทังอาหารตะวันออกและตะวันตก หอไอเฟลจําลองของมาเก๊ าจะกลายเป็ น
แลนด์มาร์ คสําคัญทีพลาดไม่ได้ สาํ หรับทุกคนนําท่านชม วัดอาม่ า ให้ ทกุ ท่านได้ กราบไหว้ เจ้ าแม่ทบั ทิมที วัดอาม่า ซึงเป็ น
วัดทีมีชือเสียงมากๆ สําหรับนักท่องเทียวสําหรับวัดแห่งนีตังอยู่ใกล้ กบั ทะเล ภายในวัดดูแล้ วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการ
ก่อสร้ างกันแบบลดหลันกันไปตามพืนทีทีอํานวย เนืองจากสถานทีแห่งนีตังอยู่ริมเชิงเขา เมือเดินพ้ นซุ้มประตูก็จะพบกับ
ศาลของเจ้ าแม่ทบั ทิมตังอยู่ ..นอกจากนันก็ยงั มี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้ าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้ าชานหลินและยังมี
ศาลเจ้ าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลทีได้ มีการสร้ างเพือถวายให้ แก่เจ้ าแม่ทบั ทิม จากนันผ่ านชม เจ้ าแม่ กวนอิมริ มทะเล
รูปองค์เจ้ าแม่กวนอิมสัมฤทธิประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึงประเทศโปรตุเกสสร้ างขึนเพือเป็ นอนุสรณ์ให้ กบั มาเก๊ าเนือง
ในโอกาสส่งมอบคืนให้ กบั ประเทศจีน .... จากนันนําท่านแวะซือขนมพืนเมืองมาเก๊ า ขนมทาร์ ตไข่และทองพับห่อสาหร่ าย
ทีขึนชือ
รับประทารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านมายัง ซากประตูโบสถ์ เซนต์ ปอล ทีสร้ างขึนระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ ในปี 1835 ทําให้
วิทยาลัยเซนต์ปอลทีอยูต่ ิดกับโบสถ์ ก็กลายเป็ นซากด้ วยเช่นกันโดยรวมแล้ วโบสถ์มาแตร์ เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St.
Paul’s College) เป็ นโบราณสถานทียังหลงเหลืออยูข่ องวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์ พยานการก่อตังมหาวิทยาลัยของ
ตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้ รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้ อย่างพิถีพิถนั ขณะทีซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล
ในปั จจุบนั ถูกมาเป็ นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊ า เซนาโด้ สแควร์ ซึงโดดเด่นด้ วยพืนถนนทีปูลาดด้ วยกระเบืองเป็ น
ลายลอนคลืนล้ อมรอบด้ วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเทียวและแวะซือสินค้ าทีมีชือเสียงและสินค้ า
แผงลอยมากมาย....จากนันเดินทางต่อที The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ ทา่ น
อิสระพักผ่อนถ่ายรู ปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและได้ ชมท้ องฟ้ าจําลองเสมือนจริ งภายในเวเนเชียน
ตามอัธยาศัยซึงแบ่งเป็ นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชือดังให้ ทา่ นได้ สมั ผัสกับภัตตาคารกว่า 30
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คํา
19.00 น.
21.00 น.

แห่ง เพือลิมลองเมนูต่างๆ ทีท่านชื นชอบและร้ านค้ าแบรนด์ เนมหลากหลายกว่า300 ร้ าน เช่น BOSSINI, G2000,
GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรื อ ล่องเรื อกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120
เหรี ยญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรื อจะ เสียงโชคคาสิโนซึงมีอยูท่ งหมด
ั
4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้ เด็กทีมี
อายุตํากว่า 21 ปี เข้ าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ ทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทังสินและควรแต่งกาย
สุภาพ)...
อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย.....เพือความสะดวกในการช้ อปปิ ง
ออกเดินทางจากสนามบิน เพือเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ มาเก๊ า เทียวบินที NX882
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลมื

** หากท่ านทีต้ องออกตัวภายใน (เครืองบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีทุกครังก่ อนทําการออกตัวเนืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **
“ราคาทัวร์ สาํ หรับลูกค้ าทีถือพาสปอร์ ตไทยเท่ านัน ..ไม่ มีราคาเด็ก”
ราคาเด็ก
ราคาเด็ก
ราคา
พักเดียว
กําหนดการเดินทาง
(มีเตียง)
(ไม่ มีเตียง)
ผู้ใหญ่
เพิม
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่
07-09 ก.ย.60

14,911

14,911

14,911

9,000

03-05 / 19-21 ก.ย.60

11,911

11,911

11,911

8,000

30 ก.ย.- 02 ต.ค.60

13,911

13,911

13,911

9,000

01-03 ต.ค.60

14,911

14,911

14,911

9,000

11,911

11,911

11,911

8,000

21-23 ต.ค.60

16,911

16,911

16,911

9,000

22-24 ต.ค.60

12,911

12,911

12,911

8,000

16-18,23-25,25-27,26-28,28-30,29-31 ต.ค.92
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24-26 ต.ค./30ต.ค.-01พ.ย.60 /31ต.ค.-02พ.ย.60

11,911

11,911

11,911

8,000

01-03,05-07,06-08,07-09,08-10,12-14,13-15พ.ย.
60

11,911

11,911

11,911

8,000

14-16,15-17,19-21,20-22,21-23,22-24 พ.ย.60

11,911

11,911

11,911

8,000

26-28,27-29,28-30 พ.ย./29พ.ย.-01ธ.ค.60

11,911

11,911

11,911

8,000

12,911

12,911

12,911

8,000

16,911

16,911

16,911

9,000

04-06,05-07,06-08,11-13,12-14,13-15 ธ.ค. 60
02-04,03-05,09-11,10-12 ธ.ค.60

ราคาจอยแลนด์ ไม่ รวมตัวเครืองบิน หักออก ท่ านละ 5,000.หมายเหตุ :
- ตามนโยบายของรั ฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเทียวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่ องกง มาเก๊ า จูไห่ เซินเจิน)กําหนดให้ มีการ
ประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืนเมืองให้ นักท่ องเทียวทัวไปได้ ร้ ูจัก ในนามของร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใย
ไผ่ ไหม, หยก ซึงจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่ องเทียวทุกท่ านทราบ
ว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซือหรื อไม่ ซือขึนอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการ
บังคับใดๆ ทังสิน และถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านรั ฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที
เกิดขึนจากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้ าน

บริการแจกนําดืมวันละ 1 ขวด
** โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถินท่ านละ 1,000 บาท )***
***ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้ าทัวร์ ***

GT-MFM NX01
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อัตราค่ าบริการนีรวม
1. ค่าตัวโดยสารเครื องบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลียนระดับชันทีนังจากชันประหยัดเป็ นชันธุรกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ อง
ดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชําระเงินเพืออัพเกรดต้ องกระทําทีเคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน
2. ค่าทีพักห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีทท่ี านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้ องพักแบบ TRIPLE ได้
ทางบริษัทอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าทีบริ ษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านําหนักสัมภาระรวมในตัวเครื องบิน [แอร์ เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส์ Business
class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 20 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการ
เรี ยกเก็บ
6. ค่าทําวีซา่ เข้ าประเทศจีนแบบ 144 ชัวโมง (สําหรับลูกค้ าทีถือพาสปอร์ ตไทยเท่านัน! ) กรณีทีทางเมืองจีนประกาศยกเลิกวีซา่ เข้ าจีนแบบ
144 ชัวโมง ...ทําให้ ต้องยืนวีซา่ จีนแบบเดียวแทน....ทางบริ ษัทขอเก็บค่าวีซา่ เพิม พาสไทย ยืนแบบ 4 วันทําการ ท่านละ 1,500 บาท
7. ค่ าประกันอุ บัติเหตุ ค้ ุ มครองในระหว่ างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท ค่ ารั กษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่ านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
อัตรานีไม่ รวม
1. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่ าย 3 %
2. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
3. ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื องดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
4. ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
5. ค่าภาษี นามั
ํ น ทีสายการบินเรี ยกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัวเครื องบิน
6. ค่ าทิปสําหรับคนขับรถและมัคคุเทศก์ ท่ านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน
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ลูก ค้ า ท่ า นใดสนใจ...ซื อประกันการเดิ นทางสํา หรั บ ครอบคลุ ม เรื องสุ ข ภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิมเติมกับทางบริ ษทั ได้
เบียประกันเริ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบียประกันเริ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุมากกว่ า 16 หรือน้ อยกว่ า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุน้อยกว่ า 16 หรือมากกว่ า 75 ปี
เงือนไขการสํารองทีนัง
1.

เกรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํา 5,000 บาท(ทีนังจะยืนยันเมือได้ รับเงินมัดจํา
แล้ วเท่ านัน)หากต้ องยืนวีซา่ ต้ องเตรี ยมเอกสารยืนวีซา่ ให้ เรี ยบร้ อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ ว(ใช้ เวลาขอวีซา่ ไม่ตํากว่า
7วันทําการ)

2.

การชําระค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือทางบริ ษัทฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้ เรี ยบร้ อยก่อนกําหนด
เนืองจากทางบริ ษัทต้ องสํารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าทีพักและตัวเครื องบินมิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เงือนไขการให้ บริการ

1. บริ ษัทฯสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้ เดินทางออก
หรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ทีทาง บริ ษัทฯไม่สามารถควบคุมได้
เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเทียวบิน
3. บริ ษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า (โปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทังนีขึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้ าโดยทางบริ ษัทฯ
จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ)
4. บริ ษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
5. กรณีทีคณะไม่ครบจํานวน10 ท่านทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ าอย่าง
น้ อย7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทกุ ข้ อแล้ ว
GT-MFM NX01
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7. ในกรณีทีลูกค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริ ษัทฯ จะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิน
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจํา
1. การยกเลิกการเดินทางตังแต่วนั จองจนถึงก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขอยึดมัดจําท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทังหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้ จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้ จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั
5. ยกเว้ นกรุ๊ ปทีออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จําทีนังกับสายการบินและค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา
หรือ ค่ าทัวร์ ทงหมด
ั
ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
6. กรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองทังกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศทีระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่ คนื ค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพือการท่ องเทียวเท่ านัน ไม่ สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศฮ่ องกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขันตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทังไทยและญีปุ่ น ขึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเท่ านัน ลูกค้ าทุกท่ านต้ องผ่ าน
การตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ทังสิน**
7. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
ข้ อมูลเพิมเติมเรืองตัวเครืองบินและทีนังบนเครืองบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเคลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างทีสายการบิน และบริ ษัททัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดทีนังของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึงทาง
บริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ ดําเนินการ ออกตัวเครื องบินไปแล้ ว (กรณีตัว
REFUNDได้ ) ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน
2. ทางบริ ษัทได้ สาํ รองทีนังพร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครื องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิการเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัวเครื องบิน ซึงมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัวเครื องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามทีเกิดขึนจริ ง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
4. นังที Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ทีจะนังต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามทีสายการบิน กําหนด เช่น ต้ อง
เป็ นผู้ทีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อืนได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ทีเครื องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้
GT-MFM NX01
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(นําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ีมีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ ทีนัง Long leg ขึนอยูก่ บั ทาง
เจ้ าหน้ าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน
ข้ อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก
1. เนื องจากการวางแปลนห้ อ งพัก ของแต่ล ะโรงแรมแตกต่ า งกัน จึ ง อาจทํ า ให้ ห้ อ งพัก แบบห้ อ งเดี ยว (Single) และห้ อ งคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมีห้องพักแบบ 3
ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิใน
การปรับเปลียนหรื อย้ ายเมืองเพือให้ เกิดความเหมาะสม
ข้ อความซึงถือเป็ นสาระสําหรับท่ านผู้มีเกียรติซงร่
ึ วมเดินทาง
ทางบริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีมีความชํ านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที
ท่องเทียวพร้ อมทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทังนีทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใน
อุบตั ิเหตุหรื อความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพัก ยานพาหนะ, อันเนืองจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั ,
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้ าของ
เทียวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้ องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรื อ ส่วนงานทีเกียวข้ องกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้ องแสดงเหตุผล เนืองจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยู่เหนือ
การควบคุมของบริ ษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเงือนไขทีบริ ษัทฯ ทีรับประกันในกรณีทีผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ
ต่างประเทศ มิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้ านการความ
คุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริ ษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้ จ่ายใดๆ รายละเอียดด้ าน
การเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความจําเป็ น หรื อเพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนีการขอสงวนสิทธิ
ดังกล่าว บริ ษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็ นสําคัญองทีน
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