Hilight..!! มาเก๊ า จูไห่
3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินแอร์ มาเก๊ า(NX)

5
5,900.-

เริมเพียง








เทียวเมืองมรดกโลก “มาเก๊ า” 3
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที The Venetian Resort
ชมหอไอเฟลจําลองขนาดครึงหนึงจากของจริงทีฝรังเศส
สักการะวัดขึนชือ วัดเจ้ าแม่ กวนอิม ทีมาเก๊ า
ช้ อปปิ งสุดมันส์ ที ตลาดใต้ ดินกงเป่ ย
เมนูพิเศษ เป๋าฮือ + ไวน์ แดง

กําหนดการเดินทาง
วันที22-24 มิ.ย.61
วันที23-25 มิ.ย.61
วันที24-26 มิ.ย.61
วันที01-03 ก.ค.61
วันที02-04 ก.ค.61
วันที06-08 ก.ค.61
วันที08-10 ก.ค.61
วันที09-11 ก.ค.61
วันที10-12 ก.ค.61
วันที13-15 ก.ค.61

5,900.5,900.5,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

วันที14-16 ก.ค.61

7,900.-

วันที15-17 ก.ค.61

7,900.-

วันที17-19 ก.ค.61
วันที21-23 ก.ค.61
วันที22-24 ก.ค.61
วันที24-26 ก.ค.61
วันที28-30 ก.ค.61
วันที29-31 ก.ค.61
วันที31ก.ค. - 02 ส.ค.61

7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
กรุ งเทพ

เช้ า

เทียง

คํา

1.

กรุ งเทพฯ – มาเก๊ า – จูไห่ - ช้ อปปิ งตลาดกงเป่ ย

✈

X

O

2.

จูไห่ -ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี- ร้ านบัวหิมะ-ร้
ะ านหยก-ร้ านผ้ า –วัดผู่โถวพระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์

O

O

O

3.

จูไห่ -มาเก๊ า-เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้ าแม่ กวนอิม-โบสถ์ เซ็นต์ ปอล เวเนเชียน-The Parisian Macao - กรุ งเทพฯ

O

O

✈

Jinjiang Inn Hotel หรื อ
เทียบเท่า
Jinjiang Inn Hotel หรื อ
เทียบเท่า

โปรแกรมการเดินทาง
วันที 1:
09.00 น.
11.50น.
15.45 น.

กรุ งเทพฯ – มาเก๊ า – จูไห่ - ช้ อปปิ งตลาดกงเป่ ย
พร้ อมกัน ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน 4 เคาน์เตอร์ P สายการบินแอร์ มาเก๊ า
โดยมีเจ้ าหน้ าที คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
ออกเดินทางสู
นทางสูม่ าเก๊ า โดยสายการบินแอร์ มาเก๊ าเทียวบินที NX885
(มีอาหารร้ อนเสิร์พบนเครื อง)
เดินทางถึง สนามบินมาเก๊ า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว (เวลาท้
เวลาท้ องถินเร็วกว่ าประเทศไทยชัวโมง
วโมง)
“มาเก๊ า”เป็
เป็ นเมืองทีมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊ าเป็ นเพียงแค่หมูบ่ ้ านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ
โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจียนเป็ นชนชาติดงเดิ
ั มจนมาถึงช่วงต้ นศตวรรษที 16 ชาวโปรตุเกสได้ เดินเรื อเข้ ามายังคาบสมุทร
แถบนีเพือติดต่อค้ าขายกับชาวจีนและมาสร้ างอาณานิคมอยูใ่ นแถบนีทีสําคัญคือชาวโปรตุเกสได้ นําพาเอาความเจริ ญรุ่งเรื อง
ทางด้ านสถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติเตะวันตกเข้ ามาอย่างมากมายทําให้ มาเก๊ ากลายเป็ นเมืองทีมีการผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรี ยกได้ วา่ เป็ น “ยุยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊ าอยูใ่ นเขตมณฑล
กวางตุ้งบนชายฝั งทะเลด้ านตะวั
านตะวันตกของสามเหลียมปากแม่นาเพิ
ํ ร์ลในอดีตมาเก๊ าเป็ นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี
จนกระทังวันที19 ธันวาคม ค.ศ.1999
1999 โปรตุเกสทําพิธีสง่ มอบมาเก๊ าคืนให้ กบั สาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนันมาเก๊ าได้
กลายเป็ นหนึงในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยงั คงสภาพการเมื
คงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึงประเทศสอง
ระบบ

คํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เดินทางเข้ าสูท่ ีพักJinjiang Inn Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที 2:
เช้ า

จูไห่ -ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี- ร้ านบัวหิมะ-ร้ านหยก-ร้ านผ้ า –วัดผู่โถว- พระราชวังหยวนหมิงหยวน
หยวน+โชว์
รับประทานอาหารเช้ าโรงแรม ณ ทีพัก
ท่านนังรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคูร่ ัก THE LOVER’S ROAD ถนนเรี ยบชายหาดทีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซึงรัฐบาลเมืองจูไห่
ได้ ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้ อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีได้ ชือว่าถนนคูร่ ัก ก็เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริม
ชายหาดแห่งนีได้ มีการนําเก้ าอี หรื อม้ านังซึงทํามาสําหรับ 2 คนนังเท่านัน จึงได้ ชือว่าถนนคูร่ ัก ปั จจุบนั เป็ นทีนิยมของบรรดา
คูร่ ัก ผ่านชม สาวงามหวีหนี จูไห่ฟิชเชอร์ เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซียงหู เเป็ นรูปแกะสลัก
สูง 8.7 เมตร ถือไข่มกุ อยูร่ ิมทะเล และนําท่านเดินทางสูศ่ นู ย์สมุนไพรจีนหรื อบัวหิมะ เพือฝากคนทีท่านรัก

บ่ าย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมสินค้ าพืนเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ใบชา หยก ครี มไข่มกุ ผ้ าไหม ฯลฯ เพือฝากคนทีท่านรัก จากนันนําท่านสู่ วัดผู่
โถว นมัสการองค์สงั กระจายเพือความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมเพือความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้ าเพือการ
มีสขุ สวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้ า 4 พระองค์ เพืออายุยืนนานจากนันชม โชว์อนั ตระการตาด้ วยแสง สี เสียง ซึงใช้ ผ้ แู สดงกว่า
100 ชีวิต ซึงประกอบด้ วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ ทอ่ งเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่น
ต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรื อเหตุสดุ วิสยั ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ปรับเปลียนโปรแกรมหรื อคืน
เงินค่าโชว์แทน)

คํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร...เมนู
ตาคาร
พิเศษ เป๋าฮือ + ไวน์ แดง

เดินทางเข้ าสูท่ ีพัก Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที 3:
เช้ า

จูไห่ -มาเก๊ า- วัดเจ้ าแม่ กวนอิม– เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล-โบสถ์ เซ็นต์ ปอล - เวเนเชียน
ยน- The Parisian Macao กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าโรงแรม ณ ทีพัก
นําท่านสู่ วัดเจ้ าแม่กวนอิม เป็ นวัดทีใหญ่และเก่าแก่ทีสุดในมาเก๊ า สร้ างขึนตังแต่สมัยศตวรรษที 13 ภายในวัดมีแท่นบูชา
สวยงาม สาหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้ อมรูปปั นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนียังเป็ นทีประดิษฐานขององค์
พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยูใ่ นดอกบัว จากนันนําทุกท่านสู่ เจ้ าแม่กวนอิมริ มทะเล รูปองค์เจ้ าแม่กวนอิมสัมฤทธิประทับ
ยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึงประเทศโปรตุเกสสร้ างขึนเพือเป็ นอนุสรณ์ให้ กบั มาเก๊ าเนืองในโอกาสส่งมอบคืนให้ กบั ประเทศจีน ....
จากนันนําท่านแวะซือขนมพืนเมืองมาเก๊ า ขนมทาร์ ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายทีขึนชือ

บ่ าย

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ทีสร้ างขึนระหว่าง ค.ศ.1602-1640
ค
แต่โดนไฟไหม้ ในปี 1835 ทําให้ วิทยาลัย
เซนต์ปอลทีอยูต่ ิดกับโบสถ์ ก็กลายเป็ นซากด้ วยเช่นกันโดยรวมแล้ วโบสถ์มาแตร์ เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s
College) เป็ นโบราณสถานทียังหลงเหลืออยูข่ องวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์ พยานการก่อตังมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน
ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้ รับการวางหลั
บการวางหลักสูตรการศึกษาไว้ อย่างพิถีพถิ นั ขณะทีซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปั จจุบนั ถูกมา
เป็ นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊ า..จากนันเดินทางต่อที The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศ
ลาสเวกัสให้ ทา่ นอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสสและได้
และได้ ชมท้ องฟ้ าจําลองเสมือนจริ งภายใน
เวเนเชียนตามอัธยาศัยซึงแบ่งเป็ นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชือดังให้ ทา่ นได้ สมั ผัสกับภัตตาคารกว่า
30 แห่ง เพือลิมลองเมนูตา่ งๆ ทีท่านชืนชอบและร้ านค้ าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้ าน เช่น BOSSINI, G2000,
GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรื อ ล่องเรื อกอนโดล่า GONDOLA (ไม่
ไม่รวมอยูใ่ นรายการ ราคาท่านละ 120 เหรี ยญ)
ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรื อจะ เสียงโชคคาสิโนซึงมีอยูท่ งหมด
ั
4 โซนใหญ่ ** ((ไม่อนุญาตให้ เด็กทีมีอายุตากว่
ํ า 21
ปี เข้ าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ ทาํ การบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทังสินและควรแต่งกายสุภาพ
าพ) ทุกท่านสามารถ
เดินชมสถานทีเทียวจากThe
The Venetian Resort ไปยังหอไอเฟลจําลองของมาเก๊ า และสามารถชมวิวหอไอเฟลจําลองขนาด
ครึงหนึงขจากของจริ งทีฝรังเศส ซึงตังตระหง่านอยูบ่ ริเวณหน้ าทางเข้ ารี สอร์ ท The Parisian Macao โดยสามารถขึนไปชมวิว
สวยๆ ของจีนแผ่นดินใหญ่ และ ฝั ง Cotai ได้ อย่างเต็มที หอไอเฟลจําลองของมาเก๊ าจะไปเทียวแลนมาร์ คแห่งใหม่ของเกาะมา
เก๊ า
อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย.....เพื
..... อความสะดวกในการช้ อปปิ ง

19.00น.

ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊ าเพือเดิ
อ นทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ มาเก๊ าเทียวบินที NX882 (มีอาหารร้ อนเสิร์
พบนเครื อง)
เดิดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…
าพ

20.50 น.

***โปรแกรมและรายละเอี
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทังนีขึนอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่ างๆทีไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

โปรแกรม : Hilight..!!มาเก๊ า จูไห่ เวเนเชียน3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์ มาเก๊ าNX (GO1MFM-NX0
NX002)
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-33 ท่าน

เด็ก3-18ปี (เสริ ม
เตียง)

เด็ก3-18ปี
(ไม่เสริ มเตียง)

พักเดียวเพิม

ราคา
ไม่รวมตัว

22-24มิถนุ ายน 2561

5,900.-

8,900.-

8,900.-

3,900.-

7,900.-

23-25มิถนุ ายน 2561

5,900.-

8,900.-

8,900.-

3,900.-

7,900.-

24-26มิถนุ ายน 2561

5,900.-

8,900.-

8,900.-

3,900.-

7,900.-

01-03กรกฎาคม 2561

7,900.-

10,900.-

10,900.-

3,900.-

7,900.-

02-04กรกฎาคม 2561

7,900.-

10,900.-

10,900.-

3,900.-

7,900.-

06-08กรกฎาคม 2561

7,900.-

10,900.-

10,900.-

3,900.-

7,900.-

08-10กรกฎาคม 2561

7,900.-

10,900.-

10,900.-

3,900.-

7,900.-

09-11กรกฎาคม 2561

7,900.-

10,900.-

10,900.-

3,900.-

7,900.-

10-12กรกฎาคม 2561

7,900.-

10,900.-

10,900.-

3,900.-

7,900.-

13-15กรกฎาคม 2561

7,900.-

10,900.-

10,900.-

3,900.-

7,900.-

กําหนดการเดินทาง

14-16กรกฎาคม 2561

7,900.-

10,900.-

10,900.-

3,900.-

7,900.-

15-17กรกฎาคม 2561

7,900.-

10,900.-

10,900.-

3,900.-

7,900.-

7,900.-

10,900.-

10,900.-

3,900.-

7,900.-

21-23กรกฎาคม 2561

7,900.-

10,900.-

10,900.-

3,900.-

7,900.-

22-24กรกฎาคม 2561

7,900.-

10,900.-

10,900.-

3,900.-

7,900.-

24-26กรกฎาคม 2561

7,900.-

10,900.-

10,900.-

3,900.-

7,900.-

7,900.-

10,900.-

10,900.-

3,900.-

7,900.-

29-31กรกฎาคม 2561

7,900.-

10,900.-

10,900.-

3,900.-

7,900.-

31กรกฎาคม - 02สิงหาคม
2561 2561

7,900.-

10,900.-

10,900.-

3,900.-

7,900.-

17-19กรกฎาคม 2561

28-30กรกฎาคม 2561

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 5,900 บาท / ท่าน ***
หมายเหตู
1. สําหรับผู้เดินทางทีอายุไม่ ถงึ 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
2. ยังไม่ รวมค่ าทิปไกด์ ท้องถินและคนขับรถท่ านละ ท่ านละ 1,500 บาท/ท่ าน/ทริป เท่ านัน ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ ขนอยู
ึ ่ กบั ควมพึงพอใจใน
การให้ บริการ
3. ราคาเด็กตํากว่ า 18 ปี เก็บเพิมจากค่ าทัวร์ ข้างต้ น 3,000 บาท/ท่ าน

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิน
ท่ านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน ***
***ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้ าทัวร์ ***
** แจกนําดืม 1 ขวด เฉพาะวันทีเดินโปรแกรมทัวร์ **

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเทียวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่ องกง มาเก๊ า จูไห่ เซินเจิน)กําหนดให้ มีการ
ประชาสัมพันธ์ สนิ ค้ าพืนเมืองให้ นักท่ องเทียวทัวไปได้ ร้ ูจัก ในนามของร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่ ไหม, หยก
ซึงจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่ องเทียวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ าน
จําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซือหรือไม่ ซอขึ
ื นอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทังสิน และถ้ าหากลูกค้ า
ไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน /
ร้ าน

** หากท่ านทีต้ องออกตัวภายใน (เครืองบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีทุกครังก่ อนทําการออกตัวเนืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

อัตราค่ าบริการนีรวม
ค่าตัวโดยสารเครื องบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
- กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลียนระดับชันทีนังจากชันประหยัดเป็ นชันธุรกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ อง
ดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชําระเงินเพืออัพเกรดต้ องกระทําทีเคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน
ค่าทีพักห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีทีท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริ ม] แล้ วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัท
อาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าทีบริ ษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านําหนักสัมภาระรวมในตัวเครืองบิน [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 องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการ
บินทีมีการเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิมเติมกับทางบริ ษัทได้ **
- เบียประกันเริ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบียประกันเริ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสีย
อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสีย
อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ภาษี มลู ค่าเพิม 7%
ค่าวีซา่ กรุ๊ปแบบ 144 ชัวโมง (ไม่สามารถทําคืนได้ ในกรณีลกู ค้ าทีมีวีซา่ อยูแ่ ล้ วและสําหรับพาสปอร์ ตไทยเท่านัน)
กรณีทีทาง ตม. จีน ปิ ด ยกเลิกวีซา่ กรุ๊ป 144 ชัวโมง ทางบริ ษัทขอเก็บค่าวีซา่ ทีเกิดขึนตามจริ ง และทางบริ ษัทฯขอ สงวนสิทธิ เก็บ
ค่าใช้ จา่ ยทังหมด

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื องดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่าภาษี นามั
ํ น ทีสายการบินเรี ยกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัวเครื องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถินและทิปพนักงานขับรถ (1,500 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้ าทัวร์ (ตามความประทับใจ)

กรณียกเลิกการเดินทาง

1. การเดินทางในแต่ละครังจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 10 ท่านขึนไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ
เปลียนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทีลูกค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯเพือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ คอนเฟริ มเดินทางก่อนทุกครัง
มิฉะนันทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
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 จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด

4.4 สําหรับผู้โดยสารทีไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯ เป็ นผู้ยืนวีซา่ ให้ เมือผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทังหมด
4.5 บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คนเดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบริ ษัทฯ
กําหนดไว้ (10 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บริ ษัทต้ องนําไปชําระ
ค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.6 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯ จะพิจารณาเลือนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัวเครื องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามทีสถานทูต
ฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จา่ ยอืนๆทีเกิดขึนตามจริ ง ในกรณีทีไม่สามารถเดินทางได้
4.7 ยกเว้ นกรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําทีนังกับสายการบินและ
ค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั
ไม่วา่ ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.8 กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศทีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพือการท่ องเทียวเท่ านัน ไม่ สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศฮ่ องกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขันตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทังไทยและฮ่ องกง เซินเจิน จูไห่ ขึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเท่ านัน ลูกค้ า
ทุกท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆ
ได้ ทังสิน**
4.9 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจ
เรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
เงือนไขการจอง
1. ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ทีเดินทาง ทีมีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพือทําการจองคิวยืนวีซา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หาก
ไม่สง่ สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ

2. เมือได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
3. หากท่านทีต้ องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยูต่ า่ งจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึน
4. การยืนวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั
นวีซา่ ไม่เหมือนกัน ทังแบบหมูค่ ณะและยืน รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที
5. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทาง
เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทีมีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ,
การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจาก
ความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั
บทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงือนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า ทังนีขึนอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับอัตราแลกเปลียนของเงินสกุลฮ่ องกงดอลล่ า

