MFM02มาเกา จูไห
FD762
FD765

DMK(กรุงเทพ) –MFM(มาเกา)
MFM(มาเกา) - DMK(กรุงเทพ)

10.05 – 13.45
19.50 –21.35

บินดวยสายการบิน AIR ASIA (FD) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง(DMK)
**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้าํ หนักไมเกิน 20ก.ก. และ ถือขึ้นเครือ่ งบินไดนา้ํ หนักไมเกิน7 ก.ก. **
วันที่ 1
07.00

10.05

13.45

ค่ํา

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเกา– จูไห- ตลาดใตดินกงเปย(-/-/D)
คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3เคานเตอรเช็คอิน
หมายเลข 1-3สายการบิน Air Asia โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ: ประเทศมาเกาไมอนุญาตใหนํา
อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่
ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน Air Asiaเที่ยวบินที่
FD 762** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทาน
สามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาเมืองไทย
ประมาณ 1 ชั่วโมง)
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
เดินทางสูจ ูไห โดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเปยทานจะตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทาน
เอง(ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการผาน
ดานตรวจคนเขาเมืองประมาณ 45-60 นาที เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห” ไดรับการยกยองจาก
สหประชาชาติใหเปน “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน”
จากนั้นใหทานชอปปงสินคานานาชนิดที่ตลาดใตดินกงเปย เสมือนเดินอยูใ น LOWU CENTER ทานจะสนุกสนานกับการ
ตอรองสินคาราคาถูกทัง้ กระเปา กอปปแบรนดเนมดังตางๆ หรือเลือกซื้อเสื้อผา ถุงเทา รองเทา เครื่องประดับสําหรับคุณผูหญิง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักที่

วันที่ 2
เชา

365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเทา

จูไห - ถนนคูรัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผูโถว - ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไขมุก – รานผาไหม– รานหยก– สวนหยวนห
มิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูรอนโบราณ - พิเศษ !! โชววัฒนธรรม (B/L/D)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานนั่งรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งทางรัฐบาล
เมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ และทีไ่ ดชื่อวาเปนถนนคูรัก เพราะวาภายใน
บริเวณถนนริมชายหาดแหงนีไ้ ดมีการนําเกาอี้ หรือมานั่งซึง่ ทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเทานั้น จึงไดชื่อวาถนนคูรัก ปจจุบันเปนที่นิยม
ของบรรดาคูรัก มาพักผอนกันมากมาย
ผานชม สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไหฟชเชอรเกิรล (Zhuhai Fisher Girl)สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณ
อาวเซียงหู สรางขึ้นจากหินแกรนิตทราย เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น้ําหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงามที่ยืนถือไขมุก
บิดเอวพลิ้ว ริ้วชายผาพัดพลิ้ว อุนรอยยิ้มทั้งบนใบหนาถึงมุมปาก เปนสัญลักษณของเมือง บงบอกถึงความอุดมสมบูรณรุงเรือง
แหงเมืองจูไ ห นั่นเอง ไมวาใครไปเมืองจูไ ห ก็ตองแวะเวียนกันไปเยี่ยมเธอ นําทานเดินทางสู วัดผูโถว หรือ วัดผูถัวซาน
(Putuoshan Temple)ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตวกวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตวมีมากมาย พระ
โพธิสัตวกวนอิมคืออวตารหนึ่งหรือภาคหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจา ซึ่งพระโพธิสัตวกวนอิมเปนมหาบุรุษ เมื่อเสด็จโปรดสัตวให
พนทุกขจะทรงนิรมิตพระองคไปตามภพภูมิ พระโพธิสัตวกวนอิมจึงมีหลายปาง เชน ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , ปาง 11
หนา และ ปางที่เปน “เจาแมกวนอิม” ที่คนจีนเรียกวา “อาเนี้ย” เปนตน เชื่อกันวาพระโพธิสัตวกวนอิมมีที่ประทับอยูที่ดินแดน
ศักดิ์สิทธิ์ บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใตของประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆรูปหนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพื่อ
ศึกษาธรรมขากลับไดเชิญองคเจาแมกวนอิมกลับมาด วย ระหวางทางเจอพายุจึงตองแวะพักที่เกาะแหงหนึ่งเปนเวลานานมาก
จนเชื่อวาองคเจาแมฯจะไมไปที่ไหน ประสงคจะอยูที่เกาะแหงนี้ จึงไดสรางศาลเพื่อประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม เกาะแหงนี้จึง
กลายเปนที่ตั้งของปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเชนที่ประทับของเจาแมกวนอิมตามตํานานเดิม และเกาะแหงนี้คือ “เกาะผูถอ
ซาน” (โพทอซัว) หนึ่งในสี่ภูเขาพระพุทธอันยิ่งใหญของจีนนําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรจีนบัวหิมะ และ ครีมไขมุก (Herb

Shop / Snow Lotus / Pearl Cream )ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองของเมืองจูไห ทานสามารถเลือกซื้ อเพื่อเปนของฝากไดที่นี่ นํา
ทานเดินทางสูรานผาไหม (Silk Shop)ทานจะไดชมวิธีการผลิตผาไหมแบบชาวพื้นเมืองจูไหที่มีขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถันทุก
ขั้นตอน ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปนของฝากนําทุกทานไดเลือกชมสินคาโอทอปขึ้นชื่อ รานหยก(Jade Shop)ของเมืองจีน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู สวนหยวนหมิงหยวน หรือพระราชวังฤดูรอนโบราณ(Old Summer Palace)เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงมากแหงหนึ่งปจจุบัน หากลาวถึงพระราชวังฤดูรอนก็จะหมายถึงอี๋เหอหยวนแตสมัยกอนพระราชวังฤดูรอนตั้งอยูที่
หยวนหมิงหยวนมากอน แตหลังจากถูกเผาทําลาย พระราชวังฤดูรอนจึงถูกสรางใหมที่อี๋เหอหยวนพระราชวังฤดูรอนที่หยวนหมิง
หยวนถูกสรางขึ้นในป 1707 สมัยจักรพรรดิคางซีและถูกเผาทําลายลงในป 1860 จากการบุกของกองทัพอังกฤษในชวงสงคราม
ฝนครั้ง ที่สองปจจุบัน หยวนหมิงหยวนเหลือเพี ยงซากปรักหั กพังที่ เปนรอ งรอยของพระราชวังเก า โดยซากที่ เหลือ นั้นมีแ ต
พระราชวังสวนที่สรางเปนแบบยุโรปซึ่งใชหินสรางเทานั้น สวนอาคารแบบจีนดั้งเดิมซึ่งใชไมสรางนั้นไมเหลือซากเลย จนทําให
คนคิดวาพระราชวังที่นี่แตเดิมเปนแบบยุโรป ทั้งที่จริงๆสวนนี้เปนเพียงสวนนอยแตพื้นที่สวนใหญปจจุบันเปนสวนสาธารณะที่
กวางใหญ รัฐบาลจีนเคยมีแผนที่จะสรางพระราชวังในหยวนหมิงหยวนขึ้นมาใหมเหมือนกับที่ทํากับสิ่งกอสรางหลายแหงใน
ปกกิ่ง แตสุดทายกตัดสินใจเหลือซากเอาไว เพื่อเก็บไวเปนความทรงจํา บริเวณที่เรียกรวมๆวาสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนนี้
ที่จริงแบงเปนสามสวนใหญๆ คือหยวนหมิงหยวน ฉี่ชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปจจุบันทางเขาหลักของที่นี่อยูที่ฉี่ชุนหยวนนํา
ทานชมโชว วัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชวแสง สี เสียง ซึ่งเปนโชวป ระกอบการแตงกายตางๆ อาทิเชน เฉียนหลง
ฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเลนในพระราชพิธีตางๆ (หมายเหตุ: โชววัฒนธรรมจะปดการแสดง
ทุกวันพุธ และหากกรณีที่ฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถชมโชวได ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงิน
คาชมโชว ตามอัตรากรุปเปนการทดแทน)
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพิเศษ !! เมนู เปาฮื้อ + ไวนแดง
พักที่ 365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเทา

วันที่ 3
เชา

เมืองมาเกา - วัดอามา - ซากโบสถเซนตปอล - รานขายของฝาก- จตุรัสเซนาโด - เดอะ เวนีเชียน
มาเกา- สนามบินมาเกา – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)(B/L/-)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร
นําทานเดินทางสู เมืองมาเกา (Macau)โดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเปย
จากนั้นเดินทางสู วัดอามา หรือเรียกอีกชื่อวา วัดมากอก (A-Ma Temple) เปนวัดเกาแกที่สุดในมาเกา คําวา "อามา" นี้ เปน
ที่มาของคําวา "มาเกา" ในปจจุบัน สืบเนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาขึ้นฝงที่มาเกาตรงบริเวณวัดนี้ แลว
ไดถามกับ ชาวบานว าเกาะนี้ชื่ อวาอะไร ชาวบา นตอบไปว า "มาก อก" ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนี้ เรื่อยมา จนสุดทา ย
กลายเปนมาเกานี่เอง วัดอามาเปน 1 ใน 3 วัดที่เกาแกที่สุดในมาเกา และนับวาเปนวัดดังในมาเกาที่ผูคนนิยมมากราบไหวกัน
มากที่สุด สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิงตั้งแตป ค.ศ. 1488 อีกทั้งวัดอามาแหงนี้ยังไดรับการบันทึกจากองคกร UNESCO ใหเปน
1 ในมรดกโลกอีกดวย ภายในวัดมีองคอามาหรือเจาแมทับทิมเปนองคประธาน นิยมมาขอพรเพื่อเปนสิริมงคลใหกับตัวเองและ
ครอบครัวโดยบูชาดวยธูปขด-เทียน หรือเทียนดอกบัวคูเพื่อขอพรเรื่องคูครอง-คนรัก ภายในวัดมีกอนหินขนาดใหญแกะสลักเปน
รูปปเรือสําเภาโบราณ เชื่อกันวาหากพกธนบัตรที่นําไปลูบกับภาพจําลองเรือแกะสลักบนหินแลวจะมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเท
มา ผานชม รูปปนเจาแมกวนอิม (Kun Iam Statue) ตั้งอยูกลางทะเลบริเวณ Outer Harbour ทางใตของฝงมาเกา เปนรูปปน
ยืนสูง 20 เมตร บนฐานดอกบัวอีก 4 เมตร ยื่นออกไปทางทะเลเปนระยะทาง 60 เมตร เปนรูปปนทองสําริดมีรูปแบบที่ผสมกัน
ระหวางจีนและยุโรป จนเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวหลักของมาเกา ซึ่งโดดเดนมากจนกลายเปนหนึ่งในสัญญลักษ ณของมา
เกา บริเวณฐานดอกบัวของรูปปนเจาแมกวนอิมจะเปนสถานที่จัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับเจาแมกวนอิม เทพแหงความ
เมตตา , ศาสนาพุทธ และศาสนาเตา นอกจากนี้ยังวากันวาเปนรูปปนเจาแมกวนอิมเพียงแหงเดียวในโลกที่ไมไดหันหนาออก
ทะเล
นําทานเดินทางสู ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul)เปนซากโบสถคาทอลิกในเขตซานตูอันโตนีโอ มาเกา ประเทศจีน
(เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหมและพายุไตฝุนถลมในชวงป ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเปนโบสถสําคัญ
ของมาเกา กอสรางเมื่อป ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยนั้น เปนหนึ่งในโบสถคาทอลิกที่ใหญที่สุดในเอเชียแวะ
รานขายของฝากทุกทานสามารถแวะซื้อขนมขึ้นชื่อและของฝากหมูแผน หมูฝอยไดจากที่นี่ หมูแผนรสตางๆ และเบอเกอรี่
เนื่องจากมาเกาเปนเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเขาดวยกัน อาหารและขนมตางๆจึงไดมีรสชาติที่เปน
เอกลักษณ นิยมซื้อกลับไปเปนของฝากกันหลายอยางนําทานเดินทางสู จตุรัสเซนาโด (Senado Square) เปนจัตุรัสเมืองมา
เกา และเปนสวนหนึ่งของ Unesco ศูนยประวัติศาสตรของมาเกามรดกโลก เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปสามเหลี่ยมยาวและ
เชื่อมตอ , Largo ทํา São Domingos ที่ปลายดานหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3,700
ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสไดรับการตั้งชื่อตาม Leal Senado ซึ่งเปนสถานที่นัดพบของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษที่
16 ถึง 18 ซึ่งตั้งอยูตรงหนาจัตุรัสที่อาคาร Leal Senado ตั้งอยูในปจจุบัน สวนเล็กๆ ที่ตั้งอยูตรงกลางของจัตุรัสเนื้อเรื่องรูปปน

เที่ยง

ทองสัมฤทธิ์เบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยูเหนือเสาหินดึงดาบ รูปปนถูกดึงลงในเหตุการณ 12-3 ขณะที่ Mesquita เปน
ผูรับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจํานวนมาก น้ําพุถูกสรางขึ้นและยังคงยืนอยูในปจจุบัน สวนใหญของอาคารรอบๆจัตุรัสมี
สไตลยุโรปและอนุสาวรียหลายแหงไดรับการคุมครองดูแลเปนอยางดีโดยรัฐบาล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เดอะ เวนีเชียน มาเกา (The Venetian Macau) เปนชื่อโรงแรมหรูในมาเกา ภายในมีหองพักรับรองหลาย
พันห อง มี หองคอมพิ วเตอร ขนาดใหญ ให บริ การ และมีค าสิ โนที่ นัก พนั นและนั กท องเที่ย วระดั บไฮโซมาเล นกัน เพื่ อความ
สนุกสนาน มากกวาเลนเพื่อผลาญทรัพยเชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหลงจับจายระดับโลกรวมอยูในที่เดียวกัน และยังมี เรือกอนโด
ลาบริการสําหรับผูตองการลองเรือในบรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี่ แบบจําลองดวยเชนกัน ในสวนที่เปนตัวตึก ซึ่งเปนที่ตั้งของ
โรงแรมและคาสิโนนั้น มีพื้นที่มากถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชั้น จนไดรับการบันทึกสถิติวาเปนโรงแรม ที่ตั้งอยูแบบเดี่ยวๆ
ที่ใหญที่สุดในเอเชีย และยังเปนอาคารที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอั นดับ 6 ของโลกอีกดวย ภายในตัวอาคารทั้งหมด ถูกออกแบบ
ตามสไตลอิตาเลียน และที่โดดเดนที่สุด คงหนีไมพนบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไวอยางวิจิตรบรรจง สําหรับพื้นที่ที่แบงเปน
คาสิโนนั้น มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบงเปน 4 โซนใหญๆ คือ Golden Fish, Imperial House, Red Dragon และ
Phoenix พรอมกับเครื่อง Slot Machines อีกกวา 3,400 เครื่อง และโตะเลนการพนันอีก 900 โตะ อีกทั้ง ยังมีหองโถงขนาดใหญ
ที่มีที่นั่งมากถึง 15,000 ที่นั่ง ไวสําหรับการจัดงานพิเศษ เชน การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษตางๆ และการแขงขันบาสเก็ตบอล
เปนตนและถาใครที่รักการชอปปงนั้น การมาเยือนเวเนเชียน มาเกา คงกลายเปนสวรรคไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ไดจัดแบงพื้นที่
ใหนักทองเที่ยวไดชอปปงมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาแบรนดเนม กวา 350 ราน ที่ตั้งอยูรายรอบของ
แกรนด คาเนล ซึ่งจําลองแบบมาจากเมืองเวนิสประเทศอิตาลี พรอมกับเรือกอนโดลามากกวา 50 ลํา สําหรับนักทองเที่ยวที่
ตองการลองเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเกาแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโดลาเหลานี้ จะลองไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยู
ภายในอาคาร และมีทางออกเชื่อมกับทะเลสาบดานนอกอีกดวย และที่โดดเดนที่สุดในยานช็อปปงนี้ คงหนีไมพนเพดานสีฟา
สดใส ที่ถูกเพนทเปนลวดลายของกอนเมฆนอยใหญ จนทําใหคนที่เดินชอปปงอยูนั้น ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไมรวมคา

19.50

21.35

ลองเรือกอนโดลา ประมาณ 120 เหรียญมาเกา และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับการใหบริการที่ทานตองการ สามารถ
ติดตอสอบถามไดที่หัวหนาทัวร)
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ)
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่FD 765 **
ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือกซื้อ
อาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาที่ของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทั ฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนีเ้ พื่อประโยชนของตัวทานเอง **
อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

ราคา ผูใหญ ทานละ
(พัก 1 หอง 2 ทาน)

ราคา 1 เด็ก 2
ผูใหญ (เด็กต่ํากวา
18มีเตียง)

หองพักเดี่ยว เพิ่ม

ไมใชตั๋วเครื่องบิน ทาน
ละ

เดือนกันยายน 2561
02 – 04 กันยายน 2561

4,888

7,888

3,000

1,999

09 – 11 กันยายน 2561

4,888

7,888

3,000

1,999

16 – 18 กันยายน 2561

4,888

7,888

3,000

1,999

** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป /
ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนีท้ านสามารถ
ใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน **
** อัตราคาบริการขางตน ไมรวมคาวีซา ทานละ 1,500 บาท **
** ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป(Infant)ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท**(ไมมที ี่นงั่ บนเครื่องบิน)

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ กรณีถอื หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร
100 USDกรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ **
**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป!!!**
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนและฮองกงเพื่อโปรโมทสินคาพืน้ เมือง ในนาม
ของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผาไหม ไขมุก ใบชา ใยไผไหม หยก ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทาง
บริษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจ
ของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิน้ และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / ราน
** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสําอางค หมอ
พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพื่อแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อสนอรา
คาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได กรณีที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง **

อัตราคาบริการนี้ รวม











คาตั๋วเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง
คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Air Asiaคือ อนุญาตใหผู
เดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัมเทานั้น และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ําหนักไมเกิน
7 กิโลกรัมเทานั้น
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามที่รายการระบุ
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําให
โรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิงตามคุณภาพ
และความเหมาะสม
คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ(กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม)
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของ
เครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน
รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ได ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
× ไมรวมคาวีซากรุปสําหรับนักทองเที่ยว ทานละ 1,500 บาท (มาตรา144)
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเต็มจํานวนและตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน
ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มี
คิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูจอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่
เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน
พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทยและจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา
โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุชื่อคูพัก
ของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน),เบอรโทรศัพทที่สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มี

รูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอัน
เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทางคืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
คาใชจายที่ไดจายจริงจากค าบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดาน
ตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออนออก
เดินทางกรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึ้น จริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการดําเนินการ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
 กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไมคืน
คาใชจายทั้งหมด
 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร
ชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน)
ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น
 กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาต
ภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณีดังนี้

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง
- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง
 คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระ
คาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวั นอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวาง
แผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟรมลางาน
 ในกรณีที่ตองทําวีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double(ปกติใชวีซากรุป)
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปน
ตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการวันละ 10
ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และ
จะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
 เนื่องจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์
ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ
 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้ น และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว
 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต
ของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย
พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณี
ที่ยังไมออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
















เรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20วัน กอนออก
เดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ
เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งนี้และ
ทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน อยางที่ดีสุด
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพั กของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยูคน
ละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย
หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของลูกคาเปนสําคัญ
หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย
เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุด
งาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด
รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับ การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือ
ตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Tripleโรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ตามจริงทั้งหมด
 บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระ
จะไมมีน้ําดื่มแจก
** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษทั ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ทั้งหมดนี้แลว **
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **

