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วัน
1

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ – มาเกา - เจาแมกวนอิมริมทะเล – โบสถเซ็นตปอล –
เซนาโดสแควร - เวเนเชี่ยน – จูไห

เชา

เที่ยง


2

จูไห-ถนนคูรัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผูโถว-ชอปปงตลาดกงเปย-พระราชวัง
หยวนหมิงหยวน+โชว







3

จูไห-ฮองกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังตาเซียน- ชอปปงจิมซาจุย ถนน
นาธาน - กรุงเทพฯ







เครืองแอร์บ ัส A321
ทีน ง
ั แบบ 3-3

มีบริการขายอาหาร
ท ังขาไป-ขากล ับ

เย็น


โรงแรมที่พัก
Jinjiang Inn Hotelหรือ
หรือเทียบเทา
Jinjiang Inn Hotelหรือ
หรือเทียบเทา

นํ าหน ักส ัมภาระ
ขาไป - ขากล ับ 20 กก.

รายละเอียดการเดินทาง

Day 1
กรุงเทพฯ – มาเกา - เจาแมกวนอิมริมทะเล – โบสถเซ็นตปอล – เซนาโดสแควร - เวเนเชี่ยน – จูไห
07.30 น.พรอมกัน ทาอากาศยานดอนเมืองอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 3 เคานเตอร 1-2
สายการบินแอรเอเชียโดยมีเจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน
10.10 น.
ออกเดินทางสู มาเกาโดยสายการบินไทยแอรเอเชียเที่ยวบินที่ FD762
(ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
13.45 น.
เดินทางถึง สนามบิน มาเกา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชม.)
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เย็น

ที่พกั

นําทานเดินทางสูตัวเมือง มาเกาเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ
จากนั้นผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคม
ทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกาเนื่องในโอกาสสง
มอบคืนใหกับประเทศจีน จากนั้นนําทานมายัง ซากประตูโบสถเซนตปอลที่สรางขึ้น
ระหวาง ค.ศ.1602-1640 แตโดนไฟไหมในป 1835 ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับ
โบสถ ก็กลายเปนซากดวยเชนกัน จากนั้นเดินตอไปยังเซนาโดสแควรซึ่งโดดเดนดวยพื้น
ถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเปนลายลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและแวะซื้อ
สินคาที่มี ชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย... จากนั้นนําทานแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา ขนมทารตไขและทองพับหอ
สาหรายที่ขึ้นชื่อ...นําทานชม THE VENETIAN RESORTโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระ
พักผอนถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย
ซึ่งแบงเปนโซนตางๆ เชน GRAND CANAL SHOP มีรานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง เพื่อลิ้มลอง
เมนูตางๆ ที่ทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา 300 ราน เชน BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH,
FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอนโดลา GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการ ราคาทานละ 120 เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิช
ภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุต่ํากวา 21 ป เขาไปภายใน
คาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเปยทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวางดาน
ประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที
เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห” ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมืองมหัศจรรยแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน”
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก Jinjiang Inn Hotelหรือ หรือเทียบเทา
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Day 2
จูไห – ถนนคูรัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผูโถว – ชอปปงตลาดกงเปย – พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางถึงถนนคูรัก THE LOVER’S ROADถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิ
ทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ ..ผานชม สาวงามหวีหนี่ จูไหฟช
เชอรเกิรล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู เปนรูปแกะสลัก
สูง 8.7 เมตร ถือไขมุกอยูริมทะเล และนําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และ
ชมสินคาพื้นเมืองของเมืองจูไห อาทิเชน ใบชา หยก ครีมไขมุก ผาไหมฯลฯ เพื่อฝากคนที่
ท า นรั ก ....จากนั้ น นํ า ท า นสู วั ด ผู โ ถวนมั ส การองค สั ง กระจายเพื่ อ ความอุ ด มสมบู ร ณ
นมัสการเจาแมกวนอิมเพื่อความโชคดี นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา 4 พระองค
เพื่อใหอายุยืนนาน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
นําทานสู ตลาดใตดินกงเปยหรือตลาดใตดิน แหลงชอปปงแหลงใหญของเมืองจูไหมีสินคามากมายใหทานเลือกซื้อ อาทิ
เชน โทรศัพทมือถือ, เกมสบอย, MP3, MP4, กระเปา, รองเทา, เสื้อผาตามแฟชั่นตามฤดูกาลในชวงนั้น ,ผลไม, อาหาร และ
ขนม ฯลฯ นําทานชม สวนหยวนหมิงหยวนซึ่งเปนสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปกกิ่ง หลังถูกทําลายโดยพันธมิตร
ในป ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแกการบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหมไดงบประมาณกอสรางถึง 600 ลานหยวน สราง
ขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห ทองเที่ยว สวนนี้ไดเปดใหบุคคลเขาชมตั้ งแตวันที่ 1กุมภาพันธ ค.ศ.
1997 เปนตนมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นที่ราบสิ่งกอสราง ต า งๆ สร า งขึ้ น เท า ของจริ ง ในอดี ต ทุ ก ชิ้ น มี
มากกวา 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตําหนักเจิ้งตากวางหมิง สะพานเกาเลี้ยว
เย็น
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนัน้
ชม โชวอนั ตระการตาดวยแสง สี เสียง ซึ่งใชผูแสดงกวา 100 ชีวติ ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ อาทิเฉียนหลงฮองเต
ทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเลนตางๆ อีกมากมาย
(หากกรณีฝนตกหรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถดูโชวได ทางบริษัทฯ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงินคาโชวแทน)
ค่ํา
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก Jinjiang Inn Hotelหรือ หรือเทียบเทา
Day 3
จูไห-ฮองกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังตาเซียน- ชอปปงจิมซาจุย ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ฮองกง โดยเรือเฟอรรี่ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) นําทานเดินทางสู ฮองกง โดยเรือ
เฟอรรี่ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิวเพื่อสักการะเทพเจาแชกง และใหทาน
หมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่งชั่วรายและ นําแตสิ่งดีๆ มาให ชาวฮองกง
นิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปใหม นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน(คนจีนกวางตุง จะเรียกวัด
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เที่ยง

นี้วา หวองไทซิน) เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรใหสุขภาพแข็งแรง ไรโรคภัย
นําทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวง
จุย นําทานเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรรี่ และรานหยก ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม
และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูแหลง ชอปปงที่ยานจิมซาจุย ถนนนาธานซึ่งเปนแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก ทานจะ
ไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอิ่มจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศของ
ฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ ศูนยการคาที่กวางขวางเหลานี้เปนแหลงรวมหองเสื้อที่จํา หนายสินคา แบรนดเนมของดีไซนเนอร
นานาชาติ ชื่อดังจากทั่วทุกมุ มโลก อี กทั้งยังเป นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือ กอรอยกั บ
รานอาหารรสเด็ดของฮองกง หรือ เลือกชอปปงที่ โอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชั้นนําที่มีใหเลือกชมและ ช
อปมากกวา 700 ราน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูที่ TOY’S US

เย็น
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย
18.00 น.ถึง สนามบินนานาชาติฮองกงทําการเช็คอิน และโหลดกระเปาสัมภาระ
22.10 น.
ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเชียรเทีย่ วบินที่FD503
(ไมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.59 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
**********************************

กําหนดการเดินทาง

วันที่ : 06-08 กรกฎาคม 2561
วันที่ : 07-09 กรกฎาคม 2561
วันที่ : 13-15 กรกฎาคม 2561

MACAU – ZHUHAI – HONGKONG
3D 2N BY FD
ผูใหญพักหอง เด็กต่ํากวา 18 เด็กต่ํากวา 18 ป
ละ 2 ทาน
ปมีเตียง
ไมมีมีเตียงพัก
ทานละ
พักกับผูใหญ
กับผูใหญ 2
2ทาน
ทาน
ทานละ
ทานละ
11,991
14,991
14,991
10,991
13,991
13,991
11,991
14,991
14,991

INFANT
เด็กทารก
ทานละ

JOIN LAND
1 ทาน
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

5,000
5,000
5,000

6,991
5,991
6,991

4,000
4,000
4,000
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วันที่ : 14-16 กรกฎาคม 2561
วันที่ : 20-22 กรกฎาคม 2561
วันที่ : 21-23 กรกฎาคม 2561
วันที่ : 26-28 กรกฎาคม 2561
วันที่ : 27-29 กรกฎาคม 2561
วันที่ : 28-30 กรกฎาคม 2561
วันที่ : 03-05 สิงหาคม 2561
วันที่ : 04-06 สิงหาคม 2561
วันที่ : 10-12 สิงหาคม 2561
วันที่ : 11-13 สิงหาคม 2561
วันที่ : 17-19 สิงหาคม 2561
วันที่ : 18-20 สิงหาคม 2561
วันที่ : 24-26 สิงหาคม 2561
วันที่ : 25-27 สิงหาคม 2561
วันที่ : 31 ส.ค.-02 ก.ย. 2561
วันที่ : 01-03 กันยายน 2561
วันที่ : 07-09 กันยายน 2561
วันที่ : 08-10 กันยายน 2561
วันที่ : 14-16 กันยายน 2561
วันที่ : 15-17 กันยายน 2561
วันที่ : 21-23 กันยายน 2561
วันที่ : 22-24 กันยายน 2561
วันที่ : 28-30 กันยายน 2561
วันที่ : 29 ก.ย.- 01 ต.ค. 2561

11,991
11,991
11,991
12,991
14,991
14,991
11,991
11,991
12,991
14,991
11,991
11,991
11,991
11,991
11,991
12,991
12,991
12,991
12,991
12,991
12,991
10,991
12,991
12,991

14,991
14,991
14,991
15,991
17,991
17,991
14,991
14,991
15,991
17,991
14,991
14,991
14,991
14,991
15,991
15,991
15,991
15,991
15,991
15,991
15,991
13,991
15,991
15,991

14,991
14,991
14,991
15,991
17,991
17,991
14,991
14,991
15,991
17,991
14,991
14,991
14,991
14,991
15,991
15,991
15,991
15,991
15,991
15,991
15,991
13,991
15,991
15,991

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

6,991
6,991
6,991
6,991
7,991
7,991
6,991
6,991
6,991
7,991
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศก
ทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน และหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ***
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได ทั้งนี้ขนึ้ อยูก ับสภาวะอากาศ
และเหตุสดุ วิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทั ฯ
จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ**
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**พาสปอรตตางชาติ โปรดติดเรา**
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบตุ รเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
เงื่อนไขการใชบริการ
1.
บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีทกี่ องตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2.
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุ ดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไมสามารถควบคุมไดเชน
การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.
บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา (โปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ)
4.
บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.
กรณีที่คณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย7
วันกอนการเดินทาง
6.
เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
7.
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ ก อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอ
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้ สิ้น
8.
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
อัตราคาบริการ
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขา งตน
- กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตอง
ดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพือ่ อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
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** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมี
การจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่องบิน [แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตสEconomy class 30 กิโล / เอมิเรตสBusiness
class 40 กิโล / ฮองกงแอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟค 20 กิโล] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. คาประกันอุบัตเิ หตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
เบี้ยประกันเริม่ ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริม่ ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ ีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ ีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
7. คาวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวซี าอยูแลวและสําหรับพาสปอรตไทยเทานั้น)
8. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซา กรุป 144 ชัว่ โมง ทางบริษทั ขอเก็บคาวีซาทีเ่ กิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด (ในกรณีลูกคาแจงยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจา ยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทั ฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ ทิปหัวหนาทัวร (ตามความประทับใจ)
6. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
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หมายเหตุ
การสํารองที่นั่ง
1.
กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมแจงชื่อ+สกุล เปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.
คาทัวรสวนที่เหลือ ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง 15วัน
3.
เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลง
ตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว
เงื่อนไขการยกเลิก
1.
สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันคืนคาใชจายทั้งหมด
3.
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วันเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
4.
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 15 วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.
สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษั ทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
6.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท
ตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
7.
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาต ามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
8.
ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม , สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัด
จําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
9.
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและฮองกง เซินเจิ้น จูไห ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทาน
ตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถให ความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
10.
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ
3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคืนคาบริการที่ทานได
ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตั วแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา
10. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุในรายการ
เดินทาง
11. บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเกาหลีเทานั้น
12. เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหน า
13. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับ ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและ
ขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทานั้น โรงแรมที่
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ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึ้นอยูกับ
ขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตางกัน อาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน
และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการโรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ต่ําเครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
15. กระเปาสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหายลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ
ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้ งสิ้นและถาทานตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเที่ยว
เอง โดยตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซินเจิ้น)กําหนดใหมี
การประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา,
ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทาน
ทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิ น 300 หยวน / คน / รานทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เ ฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ทองเที่ยวเปนหมูคณะแบบ Join Tour เทานั้น กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเปนนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ หรือ พระสงฆ เก็บคาใชจายเพิ่ม
17. ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดทายของการเดินทาง
ชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพึงพอใจ
ของทาน ทางบริษัททัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเปนการบอกกลาวลวงหนาเพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ
18. ในกรณี ที่ ลู ก ค า ต อ งออกตั๋ ว โดยสารภายในประเทศกรุ ณ าติ ด ต อเจ า หน า ที่ ข องบริ ษั ท ฯก อ นทุ ก ครั้ ง มิ เ ช น นั้ น ทาง
บริษัทฯจะ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มคี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบ
ในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย
, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึง่ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และ
ประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/
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หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ ดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการ
ความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มกี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจา ยใดๆ
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดงั กลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปน
สําคัญ
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