 เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเกา” 3
 ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort






ชมหอไอเฟลจําลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส
สักการะวัดขึน้ ชือ่ วัดเจาแมกวนอิม ที่มาเกา
ชอปปงสุดมันสที่ ตลาดใตดินกงเปย
เมนูพิเศษ เปาฮื้อ + ไวนแดง

กําหนดการเดินทาง
วันที2่ 2-24 มิ.ย.61
วันที2่ 3-25 มิ.ย.61
วันที2่ 4-26 มิ.ย.61
วันที0่ 1-03 ก.ค.61
วันที0่ 2-04 ก.ค.61
วันที0่ 6-08 ก.ค.61
วันที0่ 8-10 ก.ค.61
วันที0่ 9-11 ก.ค.61
วันที1่ 0-12 ก.ค.61
วันที1่ 3-15 ก.ค.61
วันที1่ 4-16 ก.ค.61

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

วันที1่ 5-17 ก.ค.61

7,900.-

วันที1่ 7-19 ก.ค.61
วันที2่ 1-23 ก.ค.61
วันที2่ 2-24 ก.ค.61
วันที2่ 4-26 ก.ค.61
วันที2่ 8-30 ก.ค.61
วันที2่ 9-31 ก.ค.61
วันที3่ 1ก.ค. - 02 ส.ค.61
เสนทางการเดินทาง

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

เชา

เที่ยง

ค่ํา

1.

กรุงเทพฯ – มาเกา – จูไห - ชอปปงตลาดกงเปย

✈

X

O

2.

จูไห-ถนนคูรัก-สาวงามหวีหนี-่ รานบัวหิมะ-รานหยก-รานผา –วัดผูโถวพระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว

O

O

O

3.

จูไห-มาเกา-เจาแมกวนอิมริมทะเล – วัดเจาแมกวนอิม-โบสถเซ็นตปอล เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao - กรุงเทพฯ

O

O

✈

Jinjiang Inn Hotel หรือ
เทียบเทา
Jinjiang Inn Hotel หรือ
เทียบเทา

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:

กรุงเทพฯ – มาเกา – จูไห - ชอปปงตลาดกงเปย

09.00 น.

พรอมกัน ทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอร P สายการบินแอรมาเกา
โดยมีเจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

11.50น.

ออกเดินทางสูมาเกา โดยสายการบินแอรมาเกาเที่ยวบินที่ NX885
(มีอาหารรอนเสิรพบนเครื่อง)

15.45 น.

เดินทางถึง สนามบินมาเกา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิน่ เร็วกวาประเทศไทยชัว่ โมง)
“มาเกา”เปนเมืองทีม่ ีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ ในอดีตมาเกาเปนเพียงแคหมูบา นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ
โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทร
แถบนี้เพื่อติดตอคาขายกับชาวจีนและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบนี้ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนํา พาเอาความเจริญรุงเรือง
ทางดานสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติเตะวันตกเขามาอยางมากมายทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่มี่การผสมผสาน
ระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัวจนสามารถเรียกไดวา เปน “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเกาอยูใ นเขตมณฑล
กวางตุง บนชายฝงทะเลดานตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแมนา้ํ เพิรลในอดีตมาเกาเปนอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ป
จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีสงมอบมาเกาคืนใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเกาได
กลายเปนหนึง่ ในเขตปกครองพิเศษของจีนอยางสมบูรณแตยงั คงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสอง
ระบบ
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ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางเขาสูที่พักJinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 2:
เชา

จูไห-ถนนคูรัก-สาวงามหวีหนี-่ รานบัวหิมะ-รานหยก-รานผา –วัดผูโถว- พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว
รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก
ทานนั่งรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึง่ รัฐบาลเมืองจูไห
ไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ และที่ไดชื่อวาถนนคูรัก ก็เพราะวาภายในบริเวณถนนริม
ชายหาดแหงนี้ไดมีการนําเกาอี้ หรือมานั่งซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเทานั้น จึงไดชื่อวาถนนคูรัก ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดา
คูรัก ผานชม สาวงามหวีหนี่ จูไหฟชเชอรเกิรล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู เปนรูปแกะสลัก
สูง 8.7 เมตร ถือไขมุกอยูรมิ ทะเล และนําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ เพื่อฝากคนทีท่ านรัก

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําทานชมสินคาพื้นเมืองของเมืองจูไห อาทิเชน ใบชา หยก ครีมไขมุก ผาไหม ฯลฯ เพื่อฝากคนที่ทานรัก จากนั้นนําทานสู วัดผู
โถว นมัสการองคสังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ นมัสการเจาแมกวนอิมเพื่อความโชคดี นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพื่อการ
มีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา 4 พระองค เพื่ออายุยืนนานจากนั้นชม โชวอันตระการตาดวยแสง สี เสียง ซึ่งใชผูแสดงกวา
100 ชีวิต ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ อาทิเฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเลน
ตางๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสยั ไมสามารถดูโชวได ทางบริษัทฯ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืน
เงินคาโชวแทน)
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ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร...เมนูพิเศษ เปาฮื้อ + ไวนแดง
เดินทางเขาสูที่พัก Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3:

จูไห-มาเกา- วัดเจาแมกวนอิม– เจาแมกวนอิมริมทะเล-โบสถเซ็นตปอล - เวเนเชี่ยน- The Parisian Macao กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก
นําทานสู วัดเจาแมกวนอิม เปนวัดที่ใหญและเกาแกที่สุดในมาเกา สรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแทนบูชา
สวยงาม สาหรับประดิษฐานองคพระพุทธรูป พรอมรูปปนทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยงั เปนที่ประดิษฐานขององค
พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยูในดอกบัว จากนั้นนําทุกทานสู เจาแมกวนอิมริมทะเล รูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิ์ประทับ
ยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึง่ ประเทศโปรตุเกสสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกาเนื่องในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจี น ....
จากนั้นนําทานแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายที่ขึ้นชื่อ

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานมายัง ซากประตูโบสถเซนตปอล ที่สรางขึ้นระหวาง ค.ศ.1602-1640 แตโดนไฟไหมในป 1835 ทําใหวิทยาลัย
เซนตปอลที่อยูต ิดกับโบสถ ก็กลายเปนซากดวยเชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล (St. Paul’s
College) เปนโบราณสถานที่ยงั หลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษพยานการกอตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน
ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไวอยางพิถีพถิ ันขณะที่ซากประตูโบสถเซนตปอลในปจจุบันถูกมา
เปนสัญลักษณประจําเมืองมาเกา..จากนั้นเดินทางตอที่ The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศ
ลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริงภายใน
เวเนเชีย่ นตามอัธยาศัยซึ่งแบงเปนโซนตางๆ เชน GRAND CANAL SHOP มีรานอาหารชื่อดังใหทา นไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา
30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ ทีท่ านชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300 ราน เชน BOSSINI, G2000,
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GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอนโดลา GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการ ราคาทานละ 120 เหรียญ)
ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตา่ํ กวา 21
ป เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทาํ การบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ) ทุกทานสามารถ
เดินชมสถานที่เทีย่ วจากThe Venetian Resort ไปยังหอไอเฟลจําลองของมาเกา และสามารถชมวิวหอไอเฟลจําลองขนาด
ครึ่งหนึ่งขจากของจริงที่ฝรั่งเศส ซึ่งตัง้ ตระหงานอยูบริเวณหนาทางเขารีสอรท The Parisian Macao โดยสามารถขึ้นไปชมวิว
สวยๆ ของจีนแผนดินใหญ และ ฝง Cotai ไดอยางเต็มที่ หอไอเฟลจําลองของมาเกาจะไปเทีย่ วแลนมารคแหงใหมของเกาะมา
เกา
เย็น

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย.....เพื่อความสะดวกในการชอปปง

19.00น.

ออกเดินทางจากสนามบินมาเกาเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรมาเกา เที่ยวบินที่ NX882 (มีอาหารรอนเสิร
พบนเครื่อง)

20.50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงไดทั้งนี้ขนึ้ อยูก ับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษทั ฯจะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
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โปรแกรม : Hilight..!!มาเกา จูไห เวเนเชี่ยน3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอรมาเกาNX (GO1MFM-NX002)
อัตราคาบริการ
ผูใหญ
พักหองละ 2-3 ทาน

เด็ก3-18ป(เสริม
เตียง)

เด็ก3-18ป
(ไมเสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิม่

ราคา
ไมรวมตัว๋

22-24มิถุนายน 2561

5,900.-

8,900.-

8,900.-

3,900.-

7,900.-

23-25มิถุนายน 2561

5,900.-

8,900.-

8,900.-

3,900.-

7,900.-

24-26มิถุนายน 2561

5,900.-

8,900.-

8,900.-

3,900.-

7,900.-

01-03กรกฎาคม 2561

5,900.-

8,900.-

8,900.-

3,900.-

7,900.-

02-04กรกฎาคม 2561

5,900.-

8,900.-

8,900.-

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.-

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.-

กําหนดการเดินทาง

17-19กรกฎาคม 2561

28-30กรกฎาคม 2561
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*** ราคาทารก [ เด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ ] 5,900 บาท / ทาน ***
หมายเหตู
1. สําหรับผูเดินทางทีอ่ ายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาดวย
2. ยังไมรวมคาทิปไกดทอ งถิ่นและคนขับรถทานละ ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป เทานัน้ สวนหัวหนาทัวรขนึ้ อยูกบั ควมพึงพอใจใน
การใหบริการ
3. ราคาเด็กต่ํากวา 18 ป เก็บเพิ่มจากคาทัวรขางตน 3,000 บาท/ทาน

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทอ งถิน่
ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน ***
***คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ หัวหนาทัวร***
** แจกน้าํ ดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร **

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซินเจิ้น)กําหนดใหมีการ
ประชาสัมพันธสนิ คาพื้นเมืองใหนกั ทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก
ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกราน
จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซอื้ ขึน้ อยูก ับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้น และถาหากลูกคา
ไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทั จะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้ จากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน /
ราน
** หากทานที่ตอ งออกตั๋วภายใน (เครือ่ งบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จาหนาที่ทกุ ครั้งกอนทําการออกตัว๋ เนือ่ งจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
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อัตราคาบริการนี้รวม
คาตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
- กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตอง
ดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพือ่ อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น
คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัท
อาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขา งตน
เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครือ่ งบิน [แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส
Business class 40 กิโล / ฮองกงแอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟค 20 กิโล] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการ
บินที่มีการเรียกเก็บ
คาประกันอุบัตเิ หตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุ
วงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ ีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสีย
อวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ ีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรือเสีย
อวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 1.5 ลานบาท]
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
คาวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาทีม่ ีวีซา อยูแลวและสําหรับพาสปอรตไทยเทานั้น)
กรณีที่ทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุป 144 ชัว่ โมง ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ์ เก็บ
คาใชจา ยทัง้ หมด
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม
คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ
คาใชจา ยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท
คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (1,500 บาท ตอทาน) ทิปหัวหนาทัวร (ตามความประทับใจ)
กรณียกเลิกการเดินทาง

1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุป มีการ คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระคาบริการ
3.1. กรุณาชําระยอดเต็มจํานวน ภายใน 24 ชม.
4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน
คืนคาใชจายทัง้ หมด
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท
4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด
4.4 สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯ เปนผูยื่นวีซา ให เมื่อผลวีซา ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
4.5 บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยทัง้ หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ
กําหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
4.6 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่ จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจา ยที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตัว๋ เครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูต
ฯ เรียกเก็บ และคาใชจา ยอื่นๆทีเ่ กิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
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4.7 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นั่งกับสายการบินและ
คามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.8 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานัน้ ไมสนับสนุนใหลกู คาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและฮองกง เซินเจิน้ จูไห ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคา
ทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ
ไดทั้งสิ้น**
4.9 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
เงื่อนไขการจอง
1. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หาก
ไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
2. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซา ไดทันที
3. หากทานทีต่ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรบั ผิดชอบ คาใชจา ยทีเ่ กิดขึ้น
4. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน)
ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
5. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทาง
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรว มคณะไมถึง 10 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ,
การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
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5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจาก
ความประมาทของนักทองเทีย่ วเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงือ่ นไขขอ ตกลงตางๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขนึ้ อยูกบั สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยูก ับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกงดอลลา
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