**หมายเหตุ:

1. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถท่านละ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
ส่วนหัวหน้ าทัวร์ ขนอยู
ึ ่กบั ความพึงพอใจในการให้ บริการ**
2. ราคาเด็กตํากว่า 18 ปี เก็บเพิมจากค่าทัวร์ ข้างต้ น 4,500 บาท/ท่าน

วันแรก
09.00 น.
11.35 น./
12.15 น.
15.25 น./
16.00 น.

เย็น
ทีพัก

วันทีสอง
เช้ า

กรุงเทพฯ – มาเก๊ า – จูไห่ – ช้ อปปิ งตลาดกงเป่ ย
พร้ อมกัน ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน
แอร์ มาเก๊ าโดยมีเจ้ าหน้ าที คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ มาเก๊ า โดยสายการบินแอร์ มาเก๊ า เทียวบินที NX885
เดินทางถึง สนามบินมาเก๊ า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว (เวลาท้ องถินเร็ วกว่ าประเทศไทย 1
ชัวโมง)นําท่านเดินทางสูต่ วั เมือง มาเก๊ า เป็ นเมืองทีมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊ าเป็ นเพียงแค่
หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจียนเป็ นชนชาติดงเดิ
ั มจนมาถึงช่วงต้ นศตวรรษที 16
ชาวโปรตุเกสได้ เดินเรือเข้ ามายังคาบสมุทรแถบนีเพือติดต่อค้ าขายกับชาวจีนและมาสร้ างอาณานิคมอยู่ในแถบนีทีสําคัญ
คือชาวโปรตุเกสได้ นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้ านสถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ ามาอย่าง
มากมายทําให้ มาเก๊ ากลายเป็ นเมืองทีมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถ
เรี ยกได้ ว่าเป็ น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” มาเก๊ าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั งทะเลด้ านตะวันตกของสามเหลียมปาก
แม่นําเพิร์ลในอดีตมาเก๊ 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
เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้ รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้ เป็ น “เมืองมหัศจรรย์
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
นําท่านสู่ ตลาดใต้ ดินกงเป่ ยหรื อตลาดใต้ ดนิ แหล่งช้ อปปิ งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ ามากมายให้ ท่านเลือกซือ
อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, MP3, MP4, กระเป๋ า, รองเท้ า, เสือผ้ าตามแฟชันตามฤดูกาลในช่วงนัน, ผลไม้ ,
อาหาร และขนม ฯลฯ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเท่ า

จูไห่-ถนนคูร่ ัก-สาวงามหวีหนี- ร้ านบัวหิมะ-ร้ านหยก-ร้ านผ้ า –วัดผู่โถว – พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านนังรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD ถนนเรี ยบชายหาดทีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซึง
รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้ อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีได้ ชือว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่า
ภายในบริ เวณถนนริ มชายหาดแห่งนีได้ มีการนําเก้ าอี หรื อม้ านังซึงทํามาสําหรับ 2 คนนังเท่านัน จึงได้ ชือว่าถนนคู่รัก

กลางวัน
บ่ าย

คํา
ทีพัก

วันทีสาม
เช้ า

กลางวัน

ปั จจุบนั เป็ นทีนิยมของบรรดาคู่รัก ผ่านชม สาวงามหวีหนี จูไห่ฟิชเชอร์ เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
บริเวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มกุ อยู่ริมทะเล นําท่านไปผ่อนคลายความเมือยล้ าด้ วยการนวดฝ่ า
เท้ าโดยการแช่เท้ าด้ วยยาสมุนไพรจีนและซือยาครอบจักวาล บัวหิมะ ยาประจําบ้ านทีมีชือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย
ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้ อนเช่น นําร้ อนลวก หรือ นํามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลทีโดนลวกได้
ดี หรือจะทาเพือป้ องกันผิวไหม้ เสียจากการตากแดดเป็ นเวลานานและช่วยแก้ ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดําบนใบหน้ าให้ หน้ า
เนียนใส นําท่านชม ร้ านผ้ าไหม ชมขันตอนการเลียงไหมและการผลิตผ้ าห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส นําท่าน
ชม ร้ านหยก มีสนิ ค้ ามากมายเกียวกับหยกให้ ทา่ นได้ เลือกชือเป็ นของฝาก หรือเป็ นของทีระลึกแด่ตวั ท่านเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํา ท่า นสู่ วัดผู่โ ถว นมัสการองค์ สงั กระจายเพือความอุด มสมบูรณ์ นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิมเพือความโชคดี
นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้ าเพือการมีสขุ สวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้ า 4 พระองค์ เพืออายุยนื นานนาน ...
จากนันนําท่านสูพ
่ ระราชวังหยวนหมิงหยวน ทีมีสวนคล้ ายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปั กกิง พระราชวังแห่งนี ถูก
สร้ างขึนใหม่อกี ครัง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลนิ " ในเมืองจูไห่ ทําให้ สวนแห่งนีโอบล้ อมด้ วยขุนเขาทีเขียวชอุม่ สวนหยวนห
มิง มีเนือที 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภเู ขาโอบรอบทัง 3 ด้ าน ด้ านหน้ าเป็ นพืนทีราบ สิงก่อสร้ างต่าง ๆ สร้ างขึนเท่าของจริ ง
ในอดีตทุกชิน ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึงมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกกิง เป็ นศูนย์กลาง
ล้ อมรอบด้ วยสิงก่อสร้ า งต่าง ๆ กว่า ร้ อยชิน อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ ามธารทอง ประตูต้า กง ตําหนักเจิ งต้ า กวางหมิง
สะพานเก้ าเลียว นําท่านชมโชว์ อลังการประกอบแสง สี เสียง ซึงประกอบด้ วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้
ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ทังสนุกสนานและได้ รับความรู้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ เป๋าฮือ + ไวน์ แดง
JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเท่ า

จูไห่-เซินเจิน – สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ –Sea World ชมโชว์นําพุ –เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิง+ไวน์แดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เซินเจิน (โดยรถโค้ ชใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชัวโมง)
เดินทางสู่ สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ (The Flower Town In Holland) เมืองจําลองทีสร้ างขึนมาเพือให้ เหมือนประเทศ
ฮอลแลนด์ ได้ ออกแบบและสร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบทรงบ้ านเนเธอร์ แลนด์ขนานแท้ ทีนิยมออกแบบ ก่อสร้ างเป็ นกลุม่
อาคารถนนคนเดิน และกําลังเป็ นสถานทีท่องเทียวแห่งใหม่ ให้ ท่านได้ ชมดอกไม้ จําลอง และสถานทีตกแต่งให้ เหมือน
ประเทศฮอลแลนด์ ท่านสามรถถ่ายภาพทีมีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจําลองประจําชาติฮอลแลนด์ .
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
..จากนันเดินทางไป Sea World City หนึงในแลนด์มาร์ คของเมืองเซินเจิน ชมพระอาทิตย์ตกดินบนเรือ "หมิง ฮัว" เรือเคย
เป็ นทีรู้จกั ในชือเดิม คือ "Anceevilla" และต่อมาได้ เปลียนชือเป็ น "หมิง ฮัว" โดยคนจีนทีซือเรือนีมาเป็ นสถานทีท่องเทียว

คํา
ทีพัก

วันทีสี
เช้ า

กลางวัน

แห่งใหม่ของเซินเจิน มีการแสดงโชว์นาพุ
ํ อนั แสนสวยงามเวลาประมาณ 20.00น. และเพิมความหลากหลายของกิจกรรม
สันทนาการ, ร้ านอาหารและร้ านค้ าปลีกทีล้ อมรอบ ซีเวิลด์พลาซ่าเปลียนโฉมหน้ าเป็ นศูนย์กลางความบันเทิงใหม่สาํ หรับ
ผู้อยูอ่ าศัยชาวต่างชาติและนักท่องเทียว การออกแบบทีมีรูปแบบเหมือนคลืนและเส้ นทางคดเคียว, การสร้ างความรู้สกึ
แตกต่างจากผู้เข้ าชม
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ เป็ ดปั กกิง + ไวน์ แดง
FX HOTEL หรือเทียบเท่ า

เซินเจิน-มาเก๊ า- วัดอาม่า-เจ้ าแม่กวนอิมริ มทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชียน-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเรื อเฟอร์รี (ประมาณ 1 ชัวโมง)
นําท่านชม วัดอาม่ า ให้ ทุกท่านได้ กราบไหว้ เจ้ าแม่ทบั ทิมที วัดอาม่า ซึงเป็ นวัดทีมีชื อเสียงมากๆ สําหรับนักท่องเทียว
สําหรับวัดแห่งนีตังอยู่ใกล้ กบั ทะเล ภายในวัดดูแล้ วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้ างกันแบบลดหลันกันไปตามพืนทีที
อํานวย เนืองจากสถานทีแห่งนีตังอยู่ริมเชิงเขา เมือเดินพ้ นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้ าแม่ทบั ทิมตังอยู่ ..นอกจากนัน
ก็ยงั มี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้ าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้ าชานหลินและยังมีศาลเจ้ าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลทีได้ มีการ
สร้ างเพือถวายให้ แก่เจ้ าแม่ทบั ทิม
จากนันผ่านชม เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้ าแม่กวนอิมสัมฤทธิประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึงประเทศโปรตุเกส
สร้ างขึนเพือเป็ นอนุสรณ์ให้ กบั มาเก๊ าเนืองในโอกาสส่งมอบคืนให้ กบั ประเทศจีน ....
จากนันนําท่ านแวะซือขนมพืนเมืองมาเก๊ า ขนมทาร์ ตไข่ และทองพับห่ อสาหร่ ายทีขึนชือ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านมายัง ซากประตูโบสถ์ เซนต์ ปอล ทีสร้ างขึนระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ ในปี 1835 ทําให้
วิทยาลัยเซนต์ปอลทีอยู่ตดิ กับโบสถ์ ก็กลายเป็ นซากด้ วยเช่นกันโดยรวมแล้ วโบสถ์มาแตร์ เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St.
Paul’s College) เป็ นโบราณสถานทียังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์ พยานการก่อตังมหาวิทยาลัยของ
ตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้ รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้ อย่างพิถีพิถนั ขณะทีซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล
ในปั จจุบนั ถูกมาเป็ นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊ า เซนาโด้ สแควร์ ซึงโดดเด่นด้ วยพืนถนนทีปูลาดด้ วยกระเบืองเป็ น
ลายลอนคลืนล้ อมรอบด้ วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ ท่านได้ เดินเทียวและแวะซือสินค้ าทีมีชือเสียงและสินค้ า
แผงลอยมากมาย....
จากนันเดินทางต่อที The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ ท่านอิสระพักผ่อน
ถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและได้ ชมท้ องฟ้าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชียนตามอัธยาศัยซึง
แบ่งเป็ นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชือดังให้ ท่านได้ สมั ผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพือลิม
ลองเมนูต่างๆ ทีท่านชืนชอบและร้ านค้ าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้ าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,

เย็น
19.26 น./
19.00 น.
21.26 น./
21.00 น.

SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรื อ ล่องเรื อกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรี ยญ) ล่องไป
ตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสียงโชคคาสิโนซึงมีอยู่ทงหมด
ั
4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้ เด็กทีมีอายุตํากว่า 21
ปี เข้ าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ ทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทังสินและควรแต่งกายสุภาพ)
อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย.....เพือความสะดวกในการช้ อปปิ ง
ออกเดินทางจากสนามบิน เพือเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ มาเก๊ า เทียวบินที NX882
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึนอยู่กบั สภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็ นสําคัญ**
“ราคาทัวร์ สาํ หรับคนไทยเท่ านัน /ไม่ มรี าคาเด็ก”

วันทีเดินทาง
พฤศจิกายน : 16-19 พ.ย. 60
พฤศจิกายน : 23-26 พ.ย. 60

ราคาผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

พักเดียว

9,999.11,999.-

14,499.16,499.-

4900.4900.-

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเทียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊ า จูไห่ เซินเจิน)กําหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์
สินค้ าพืนเมืองให้ นกั ท่องเทียวทัวไปได้ ร้ ูจกั ในนามของร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่มกุ , ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึงจําเป็ นต้ องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับนักท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ
หรือไม่ซือขึนอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทังสิน และถ้ าหากลูกค้ าไม่มีความประสงค์จะเข้ าร้ านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทาง
บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้ าน

อัตราค่ าบริการนีรวม
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลียนระดับชันทีนังจากชันประหยัดเป็ นชันธุรกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดําเนินก่อน
เดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชําระเงินเพืออัพเกรดต้ องกระทําทีเคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน
2. ค่าทีพักห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีทท่ี านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทอาจมีการ
จัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านําหนักสัมภาระรวมในตัวเครืองบิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน ประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ
200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
7.ค่าวีซา่ กรุ๊ปแบบ 144 ชัวโมง (ไม่สามารถทําคืนได้ ในกรณีลกู ค้ าทีมีวีซ่าอยู่แล้ วและสําหรับพาสปอร์ ตไทยเท่านัน)
กรณีทีทาง ตม. จีน ประกาศปิ ด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัวโมง เพือเข้ าเซินเจินและจูไห่ ทางบริ ษัทขอเก็บค่าวีซ่าทีเกิดขึนตามจริ ง และทาง
บริษัทฯขอ สงวนสิทธิ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด (ในกรณีลกู ค้ าแจ้ งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิทีจะไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน)

อัตรานีไม่ รวม
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3 %
2. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
3. ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื องดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
4. ค่าภาษีทกุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ ามีการเรียกเก็บ)
5. ค่าภาษีนามั
ํ น ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัวเครืองบิน
6. ค่าทิปสําหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิน ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน (ประมาณ 200 หยวน )

เงือนไขการสํารองทีนัง
1.กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท(ทีนังจะยืนยันเมือได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน)หาก
ต้ องยืนวีซ่า ต้ องเตรี ยมเอกสารยืนวีซ่าให้ เรียบร้ อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ ว(ใช้ เวลาขอวีซ่าไม่ตํากว่า 7วันทําการ)
2.การชําระค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือทางบริ ษัทฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้ เรียบร้ อยก่อนกําหนดเนืองจาก
ทางบริษัทต้ องสํารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าทีพักและตัวเครืองบินมิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เงือนไขการให้ บริการ
1.บริษัทฯสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจ
คนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง
2.บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ทีทาง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการนัดหยุด
งาน,จลาจล,การล่าช้ าหรือยกเลิกของเทียวบิน
3.บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจ
มีการเปลียนแปลงได้ ทังนีขึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ าโดยทางบริ ษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ)
4.บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
5.กรณีทีคณะไม่ครบจํานวน10 ท่านทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย7 วันก่อน
การเดินทาง
6.เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทกุ ข้ อแล้ ว
7.ในกรณี ทีลูก ค้ า ต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ า ทีของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริ ษัทฯ จะไม่ขอรับผิด ชอบ
ค่าใช้ 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 จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั
5. ยกเว้ นกรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําทีนังกับสายการบินและค่ามัดจํา
ทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั
ไม่ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
6. กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศทีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน

**สําคัญ!! บริ ษัท ทําธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านัน ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและในขันตอนการผ่านการ
ตรวจคนเข้ าเมือง ทังไทยและญีปุ่ น ขึนอยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเท่านัน ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง
ทางหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั น**
7. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจ
เรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
ข้ อมูลเพิมเติมเรืองตัวเครืองบินและทีนังบนเครืองบิน
1.ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเคลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที
สายการบิน และบริษัททัวร์ เรียกเก็บและการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ ดําเนินการ ออกตัวเครื องบินไปแล้ ว (กรณีตวั REFUNDได้ ) ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านัน
2.ทางบริษัทได้ สาํ รองทีนังพร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บ
ค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3.หากตัวเครืองบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายตามทีเกิดขึนจริง และรอ Refund จาก
ทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
4.นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ทีจะนังต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามทีสายการบิน กําหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ทมีี ร่างกาย
แข็งแรง และช่วยเหลือผู้อืนได้ อย่างรวดเร็วในกรณีทเครื
ี องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ีมี
ปั ญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ ทีนัง Long leg ขึนอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน
ข้ อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก
1.เนืองจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดียว (Single) และห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพัก
แบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมีห้องพักแบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิในการ
เปลียนแปลงตามความเหมาะสม
2.กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรื อ
ย้ ายเมืองเพือให้ เกิดความเหมาะสม

ข้ อความซึงถือเป็ นสาระสําหรับท่ านผู้มีเกียรติซึงร่ วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่องเทียว
พร้ อมทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทังนีทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อ
ความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพัก ยานพาหนะ, อันเนืองจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การ
จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้ าของเทียวบิน, สายการเดินเรื อ,
รถไฟ, พาหนะท้ องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเกียวข้ องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้ องแสดงเหตุผล เนืองจากเป็ นสิทธิ พิเศษทางการทูต) ซึงอยู่เหนือการควบคุมของบริ ษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงือนไขทีบริ ษัทฯ ทีรับประกันใน
กรณี ทีผู้ร่ว มเดิ นทางถูกปฏิเ สธโดยเจ้ า หน้ า ที ตรวจคนเข้ า เมื องของประเทศไทย และ/หรื อ ต่ า งประเทศ มิใ ห้ เดิ นทางออก หรื อ เข้ า ประเทศ
เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้ านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือ
การเดินทาง รวมถึงมีสงผิ
ิ ดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้ จ่ายใดๆ รายละเอียดด้ านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความจําเป็ น หรื อ
เพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนีการขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

