มา
)

สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่
• ถ่ ายรู ปคู่รูปปั ้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองจูไห่
• พร้ อมชมโชว์ อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน
• ช้ อปปิ ้ งตลาดใต้ ดนิ กงเป่ ย สินค้ าราคาถูก..!!!!
• ชิมขนมทาร์ ตไข่ ขนึ ้ ชื่อของมาเก๊ า
• ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ ตไข่ ขนึ ้ ชื่อของมาเก๊ า
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 22-24 ธ.ค. 60

5,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
กรุ งเทพ

เช้ า

เที่ยง

คํ่า

1.

กรุ งเทพฯ-มาเก๊ า-เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล-โบสถ์ เซ็นต์ ปอล-เวเนเชี่ยน- จู
ไห่

✈

O

O

Jinjiang Inn Hotel หรื อ
เทียบเท่า

2.

จู่ไห่ -ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
-ช้ อปปิ ้ งตลาดกงเป่ ย

O

O

O

3.

จูไห่ -มาเก๊ า-กรุ งเทพฯ

O

✈

Jinjiang Inn Hotel หรื อ
เทียบเท่า

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:
04.00 น.
06.35 น.
10.05 น.

กรุ งเทพฯ-มาเก๊ า-เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล-โบสถ์ เซ็นต์ ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
คณะพร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชีย โดยมี
เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
ออกเดินทางสูม่ าเก๊ า โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่ FD760
(บนเครื่ องมีบริการขายอาหารและเครื่ องดื่ม)
เดินทางถึงสนามบินมาเก๊ า (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้ า
เมือง
“มาเก๊ า” เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊ าเป็ นเพียงแค่หมูบ่ ้ านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ
โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี ้ยนเป็ นชนชาติดงเดิ
ั ้ มจนมาถึงช่วงต้ นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้ เดินเรื อเข้ ามายังคาบสมุทร
GH MFM-FD020
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แถบนี ้เพื่อติดต่อค้ าขายกับชาวจีนและมาสร้ างอาณานิคมอยูใ่ นแถบนี ้ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได้ นําพาเอาความ
เจริญรุ่งเรื องทางด้ านสถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ ามาอย่างมากมายทําให้ มาเก๊ ากลายเป็ นเมืองที่มี่
การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรี ยกได้ วา่ เป็ น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” มาเก๊ า
อยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั่งทะเลด้ านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่นํ ้าเพิร์ลในอดีตมาเก๊ าเป็ นอาณานิคมของ
โปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทัง่ วันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีสง่ มอบมาเก๊ าคืนให้ กบั สาธารณรัฐประชาชน
จีน นับจากนันมาเก๊
้
าได้ กลายเป็ นหนึง่ ในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยงั คงสภาพการเมืองการปกครองใน
รูปแบบของหนึง่ ประเทศสองระบบ
บ่ าย

รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
...จากนัน้ ผ่ านชมเจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้ าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึง่ ประเทศโปรตุเกส
สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้ กบั มาเก๊ าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้ กบั ประเทศจีน ....จากนันนํ
้ าท่านมายัง ซากประตูโบสถ์
เซนต์ ปอล ที่สร้ างขึ ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ ในปี 1835 ทําให้ วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยูต่ ิดกับโบสถ์ ก็
กลายเป็ นซากด้ วยเช่นกันโดยรวมแล้ วโบสถ์มาแตร์ เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็ นโบราณสถานที่ยงั
หลงเหลืออยูข่ องวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์ พยานการก่อตังมหาวิ
้
ทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและ
ได้ รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้ อย่างพิถีพิถนั ขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปั จจุบนั ถูกมาเป็ นสัญลักษณ์ประจําเมือง
มาเก๊ า เซนาโด้ สแควร์ ซึง่ โดดเด่นด้ วยพื ้นถนนที่ปลู าดด้ วยกระเบื ้องเป็ นลายลอนคลื่นล้ อมรอบด้ วยสถาปั ตยกรรมสไตล์
โปรตุเกส อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยวและแวะซื ้อสินค้ าที่มีชื่อเสียงและสินค้ าแผงลอยมากมาย... จากนันนํ
้ าท่านแวะซื ้อขนม
พื ้นเมืองมาเก๊ า ขนมทาร์ ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ ้นชื่อ...นําท่านชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการ
ในบรรยากาศลาสเวกัสให้ ทา่ นอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและได้ ชมท้ องฟ้าจําลอง
เสมือนจริ งภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึง่ แบ่งเป็ นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ ทา่ นได้
สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ ้มลองเมนูตา่ งๆ ที่ทา่ นชื่นชอบและร้ านค้ าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้ าน เช่น
BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรื อ ล่องเรื อกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ ราคา
ท่านละ 120 เหรี ยญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรื อจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึง่ มีอยูท่ งหมด
ั้
4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาต
ให้ เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 21 ปี เข้ าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ ทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทังสิ
้ ้นและควรแต่ง
กายสุภาพ… เดินทางสู่จูไห่ โดยรถโค้ ชปรั บอากาศผ่ านด่ านกงเป่ ย ท่ านจะต้ องลากกระเป๋าสัมภาระของท่ านเอง
(ระยะทางระหว่ างด่ านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ ามด่ านและผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองใช้ เวลาใน
การเดินประมาณ 45-60นาที เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้ รับการยกย่องจาก
สหประชาชาติให้ เป็ น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
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คํ่า

รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Jinjiang Inn Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 2:
เช้ า

จู่ไห่ -ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
ช้ อปปิ ้ งตลาดกงเป่ ย
รับประทานอาหารเช้ าโรงแรม ณ ที่พกั
นําท่ านเดินทางสู่ศูนย์ สมุนไพรจีนหรื อบัวหิมะ และชมสินค้ าพืน้ เมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่ น ใบชา หยก ครี ม
ไข่ มุก ผ้ าไหม ฯลฯ เพื่อฝากคนที่ท่านรั ก จากนันชมสั
้
ญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรี ยกว่า “หวีหนี่” รูปปั น้ สาวงามกลาง
ทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มกุ อยู่ริมทะเล ...นําท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สงั กระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้ าแม่
กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้ าเพื่อการมีสขุ สวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้ า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน
จากนัน้ เดินทางผ่ านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึง่ เป็ นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึง่ ทางรัฐบาลเมืองจูไห่
ได้ ทําไว้ ขึ ้นเพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ และยังเป็ นที่นิยมของบรรดาคูร่ ักทังหลาย
้

บ่ าย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ...เมนูพเิ ศษ เป๋าฮือ้ + ไวน์ แดง
..จากนันนํ
้ าท่านสูพ่ ระราชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคล้ ายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปั กกิ่ง พระราชวังแห่งนี ้ ถูกสร้ าง
ขึ ้นใหม่อีกครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลนิ " ในเมืองจูไห่ ทําให้ สวนแห่งนี ้โอบล้ อมด้ วยขุนเขาที่เขียวชอุม่ สวนหยวนหมิง มีเนื ้อ
ที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภเู ขาโอบรอบทัง้ 3 ด้ าน ด้ านหน้ าเป็ นพื ้นที่ราบ สิง่ ก่อสร้ างต่าง ๆ สร้ างขึ ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ ้น
ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่ มีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็ นศูนย์กลางล้ อมรอบด้ วย
สิง่ ก่อสร้ างต่าง ๆ กว่าร้ อยชิ ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ ามธารทอง ประตูต้ากง ตําหนักเจิ ้งต้ ากวางหมิง สะพานเก้ าเลี ้ยว นํา
ท่านชมโชว์ อลังการประกอบแสง สี เสียง ซึง่ ประกอบด้ วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ ทอ่ งเจียงหนาน พระราช
พิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ทังสนุ
้ กสนานและได้ รับความรู้ จากนันให้
้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ สินค้ านานาชนิดที่
ตลาดใต้ ดินกงเป่ ย เสมือนเดินอยูใ่ น LOWU CENTRE ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้ าราคาถูกทัง้ กระเป๋ า ก้ อปปี แ้ บ
รนด์เนมดังต่างๆ หรื อเลือกซื ้อเสื ้อผ้ า ถุงเท้ า รองเท้ า เครื่ องประดับสําหรับคุณผู้หญิง

คํ่า

รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Jinjiang Inn Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 3:
เช้ า

จูไห่ -มาเก๊ า-กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าโรงแรม ณ ที่พกั
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...สมควรแก่เวลา เดินทางสูม่ าเก๊ าโดยรถโค้ ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ ย ท่านจะต้ องลากกระเป๋ าสัมภาระของท่านเอง
(ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองใช้ เวลาในการเดิน
ประมาณ 45-60 นาที
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสูส่ นามบินมาเก๊ า
14.15 น.

ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊ าเพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD763 (บนเครื่ องมี
บริการขายอาหารและเครื่ องดื่ม)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…

16.10 น.

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทงั ้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่ างๆที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

โปรแกรม : มาเก๊ า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์ เอเซีย FD (GH MFM-FD020)
อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง
22-24 ธันวาคม 2560

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่าน

เด็ก 8- 12 ปี (เสริ ม
เตียง)

เด็ก 8- 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา
ไม่รวมตัว๋

5,900.-

5,900.-

5,900.-

4,000.-

6,400.-

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 3,500 บาท / ท่าน ***

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น
ท่ านละ 600 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน ***
***ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้ าทัวร์ ***
** แจกนํา้ ดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ **

ตามนโยบายของรั ฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่ องกง มาเก๊ า จูไห่ เซินเจิน้ )กําหนดให้ มีการ
ประชาสัมพันธ์ สนิ ค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จัก ในนามของร้ านรั ฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่ ไหม, หยก
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ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรั ฐบาลทุกร้ าน
จําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซือ้ หรื อไม่ ซือ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิน้ และถ้ าหากลูกค้ า
ไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านรั ฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน /
ร้ าน

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
- กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ อง
ดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้ องกระทําที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ทา่ นจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัท
อาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านํ ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ 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] ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการ
บินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสีย
อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสีย
อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
ค่าวีซา่ กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่ โมง (ไม่สามารถทําคืนได้ ในกรณีลกู ค้ าที่มีวีซา่ อยูแ่ ล้ วและสําหรับพาสปอร์ ตไทยเท่านัน)
้
กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิ ด ยกเลิกวีซา่ กรุ๊ป 144 ชัว่ โมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซา่ ที่เกิดขึ ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ์ เก็บ
ค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่าภาษี นํ ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 200บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้ าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
กรณียกเลิกการเดินทาง

1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ คอนเฟริ มเดินทางก่อนทุกครัง้
มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
3. การชําระค่าบริ การ
3.1. กรุณาชําระยอดเต็มจํานวน ภายใน 24 ชม.
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้

4.4 สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯ เป็ นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทังหมด
้
4.5 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คนเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯ
กําหนดไว้ (10 ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.6 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่สถานทูต
ฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ ้นตามจริ ง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
4.7 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่ กับสายการบินและ
ค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ไม่วา่ ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.8 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
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**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้ ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าประเทศฮ่ องกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขัน้ ตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทัง้ ไทยและฮ่ องกง เซินเจิน้ จูไห่ ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่ านัน้ ลูกค้ า
ทุกท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆ
ได้ ทัง้ สิน้ **
4.9 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
อาจ
เรี ยกร้ องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับ เงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
2. ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หาก
ไม่สง่ สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยูต่ า่ งจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
5. การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซา่ ไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
ค่ ณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ,
การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮ่ องกงดอลล่ า
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