มาเกา จูไห 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย(FD) โหลดกระเปาได 20 กิโลกรัม
ชมองคเจาแมกวนอิม ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสรางดวยทองสัมฤทธิ์ทงั้ องค
สักการะวัดอามา หรือที่คนใหญรูจักกันในนามของ เจาแมทับทิม
ชอปปง เซนาโดสแควร ศูนยรวมสินคามากมาย - เดอะเวเนเชี่ยนโรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเกา
ถนนคูร ัก The Lover’s Roadซึ่งเปนถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก
ชอปปงตลาดกงเปยแหลงชอปปงศูนยการคาติดแอร 5,000 กวา รานคา
พระราชวังหยวนหมิง สรางขึ้นแทนพระราชวังเกาหยวนหมิง ณ กรุงปกกิ่ง
โชวสุดอลังการ โชวหยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตรของจีน
พิเศษ!!! เมนูเปาฮื้อ และไวนแดง
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่

รายละเอียดการทองเที่ยว

มื้ออาหาร

โรงแรม หรือ เทียบเทา

D1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - มาเกา - เจาแมกวนอิมริมทะเล - วัดอามา - - / L / D LANDMARK HOTEL OR
โบสถเซ็นตปอล - เซนาโดสแควร - เวเนเชี่ยน - รานขนมพื้นเมืองมาเกา - จูไห
SML
D2 ถนนคูร ัก - จูไหฟชเชอรเกิรล - รานหยก - รานบัวหิมะ - รานผาไหมจีน - วัดผุ B / L / D LANDMARK HOTEL OR
ถอ - ชองปงกงเปย - พระราชวังหยวนหมิง - ชมโชวหยวนหมิงหยวน SML
พิเศษ!!เมนูเปาฮื้อเสิรฟ พรอมไวนแดง
D3 จูไห - มาเกา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่ 1
04.00 น.

06.35น.

10.20 น.

B/-/-

กรุงเทพฯ - มาเกา - เจาแมกวนอิมริมทะเล - วัดอามา - โบสถเซ็นตปอล - เซนาโดสแควร - เวเนเชี่ยน
รานขนม - จูไห
คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3 ทาอากาศยานดอนเมืองอาคาร 1 เคานเตอร 1-2
ของสายการบิน AIR ASIA (FD) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้น
เครื่อง
ออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติมาเกา โดยเที่ยวบินที่ FD760
***ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ และ
สายการบินแอรเอเชียไมอนุญาตใหเลือกที่นั่งจะเปนระบบสุมที่นั่ง
ไมสามารถรีเควสที่นั่งกอนได***
เดิ น ทางถึ ง ท า มาเก า เมื อ งที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร อั น ยาวนานและ
นาสนใจในอดีตมาเกาเปนเพียงแค หมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชน
ชาติ ดั้งเดิมจนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดตอคาขายกับ
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เที่ยง

ชาวจีนและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบนี้ ที่สํ าคั ญคือชาว โปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดาน
สถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมายทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่มี่การ
ผสมผสาน ระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัวจนสามารถเรียกไดวาเปน ยุโรปใจกลางเอเชียมา
เกาอยูในเขตมณฑลกวางตุงบนชายฝงทะเลดานตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแมน้ําเพิรลในอดีตมาเกาเปนอาณา
นิคมของโปรตุเกสนานถึง400 ปวิถีชีวิตดําเนินการไปอยางเรียบงายจนกระทั่งวันที่โปรตุเกสพลิกประวัติศาสตร
ดวยการทําพิธีสงมอบมาเกาคืนใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.1999 นับจากนั้นมาเกา
ไดกลายเปนหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอยางสมบูรณ
จากนั้นนําทานเดินทางชมองคเจาแมกวนอิม ตั้งอยูบริเวณริมทะเล สรางดวยทองสัมฤทธิ์ทั้งองคทีความสูง 1.8
เมตร น้ําหนักประมาณ 1.8 ตัน ตั้งอยูบนฐานดอกบัวขนาดใหญ มีความสวยสดงดงาม ยามเย็นสีทองขององคเจา
แมกวนอิมจะรับกับแสงแดด มีความสวยงามมาก รูปปนเจาแมกวนอิมนี้ สรางขึ้นโดยชาวโปรตุเกสครั้งเมื่อโอกาสที่
โปรตุเกสคืนฮองกงใหแกทางการจีนเพื่อเปนสัญลักษณใหกับคนรุนหลังไดชม
จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดอามา หรือที่คนใหญรูจักกันในนามของ เจาแมทับทิม ภายในมีหินแกะสลักขนาดใหญ
เปนรูปเรือสําเภา เพื่อเปนสัญลักษณแสดงวาเจาแมอามาขึ้นมายันมาเกาเมื่อครั้งอดีต บริเวณหนาวัดมีรูปปนสิงโต
ตั้งอยู 2 ตัว ซึ้งวัดแหงนี้จะมีผูคนไปสักการะตลอดทั้งปจากนั้น
บริการอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร (1)
นําทานสู โบสถเซนตปอล โบสถแหงนี้ถูกสรางขึ้นราว ค.ศ.1602 ใหครัง้ แรกที่สรางเสร็จมีความตั้งใจใชเปน
โรงเรียนสอนทางดานศาสนาของชาวตะวันตกในดินแดนที่หางไกล แตหลังจากนั้นราว ค.ศ.1835 ไดเกิดเพลิงไหม
ครั้งใหญมีความรุนแรงมาก ทําใหเกิดความเสียหายตอตัวโบสถทั้งหมด จนเมื่อป ค.ศ.1991 ทางประเทศมาเกาได
เขามาทําการบูรณะใหมคงเหลือไวเพียงประตูหนาและบันไดทางเขาเพียงเทานั้น ดานหลังของโบสถจัดเปน
พิพิธภัณฑทางดานศาสนา
นําทานชอปปง เซนาโดสแควร ศูนยรวมสินคามากมาย เสือ้ ผาแฟชั่นสุดชิก ลินคาแบรนดเนมดังจากทั่วทุกมุมโลก
มากกวา 300 ราน ของตกแตง ของโบราณ ของฝาก ของที่ระลึก เครื่องประดับ ถูกใจขาชอปอยางแนนอน หรือถา
หากใครที่อยางนั่งชิวๆ ลองชิมอาหารก็มีภัตตาคาร กวา 40 ราน เซนาโดสแควรมีความโดดเดนอยางมาก พื้นถนน
ปูลาดดวยกระเบื้องเปนลอนๆ ราวกับอยูในทองทะเลกวาง รวมไปถึงรูปทรงอาคารรานขายสินคาตางๆ มองแลว
โดดเดนสะดุดตา หากแมใครที่ไมอยากชอป แคไดมาถายรูปก็มีความสุขแลว
จากนั้นนําทานสู เดอะเวเนเชี่ยน โรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเกา มีหองรับรองนักทองเที่ยวกวา 1000 หอง พิเศษ
...หากใครอยางอยางสัมผัสบรรยายกาศแบบอิตาลี ตองลองลองเรือ กอนโดลา (คาทัวรไมรวมคาบริการลองเรือ)
และมีบอนคาสิโนที่นังเสี่ยงโชคจากทั้วโลกมาลองเสี่ยงโชค นอกจากนั้นหากใครที่ไมอยากเลนการพนัน ภายใน
เดอะเวเนเชี่ยนก็มีรานคาใหชอปปงรวมถึงรานอาหารใหเลือกของชิมลองทานอีกดวย
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เย็น

วันที่ 2
เชา

กลางวัน

นําทานสู รานขนมพื้นเมืองมาเการานคาใหญที่รวมสิ่งของพื้นเมืองที่มีเอกลักษณของมาเกา เชน ขนมผัวจา เมียจา ลูก
อมรสนม นอกจากนี้ยังเปนแหลงรวมสินคานําเขาจากอเมริกา ออสเตรเลียที่ราคาถูก เนื่องจากมาเกาเปนเมืองปลอด
ภาษี ดังนั้ นหากใครที่รั บประทานยาบํ ารุงอยูแ ลว ซื้อที่รานคานี้จะไดร าคาถูกเหมือนซื้อที่ประเทศตนทางจริงๆ
ตัวอยางสินคาชื่อดังไดแก น้ํามันตับปลาฉลามทะเลลึกบํารุงสมอง และยาบํารุงนมผึ้ง ที่มีสรรพคุณบํารุงอายุวัฒนะ
และบํารุงผิวพรรณใหเตงตึง หรือครีมรกแกะชื่อดังที่คนไทยนิยมใชบํารุงผิวหนาจากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองจูไหของ
ประเทศจีนผานดานตรวจคนเขาเมืองที่ดาน กงเปย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
พักที่ Landmark Hotel / Golden Palm Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา เมืองจูไห
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง
จูไห - ถนนคูรกั - จูไหฟชเชอร - รานบัวหิมะ - รานผาไหมจีน - รานหยก - วัดผุถอ - ชองปงกงเปย - พระราชวัง
หยวนหมิง - ชมโชวหยวนหมิงหยวน - พิเศษ!!เมนูเปาฮื้อเสิรฟ พรอมไวนแดง
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3)
นําทานผานชม ถนนคูรัก The Lover’s Roadซึ่งเปนถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหได
ทําไวขึ้นเพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ และยังเปนที่นิยมของบรรดาคูรักทั้งหลายจูไหฟชเชอรเกิรล สาวงามกลาง
ทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไขมุกอยูริมทะเลนําทานเยี่ยมชม
รานบัวหิมะเปนที่รูจักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแกสคว่ําที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครัง้
นั้น รัฐบาลจีนไดสงยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม มาชวยเหลือผูปวยที่โดนไฟไหมทั่วตัว จากนั้นมาคนไทย
ก็รูจักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ ใหทานไดชมการสาธิตการนวด
เทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอนคลายความเครียด และบํารุงการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ
จากนั้นนําทานเยี่ยมชม รานผาไหมจีนผลิตภัณฑที่ทําจากไหม ไมวาจะเปนเสื้อผา ผาพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนําเสนไหม
ออกมาผลิตเปนสินคาทั้งใชเครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจริง) เพื่อมาทําไสนวมผาหม
ไหม เหมาะกับการซื้อเปนทั้งของฝากและใชเอง
จากนั้นนําทานชอปปงรานหยกสมบัติล้ําคาของชาวจีนใครไดครอบครองจะมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดีโดยหยก
ธรรมชาติจะมีหลายสีคือสีขาวสีเขียวสีน้ําตาลสีเหลืองและสีมวง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนําทานสู วัดผูถอ สักการะองคเจาแมกวนอิม เพื่อเสริมสรางความเปนสิริมงคลใหกับชีวิต วัดแหงนี้ตั้งอยู
บริเวณเขา มีความยิ่งใหญและอลังการมาก เมื่อทุกทานไหวพระเสริมสิริมงคลใหกับตัวทานเองเรียบรอย ลูกคา
สามารถถายรูปบริเวณโดยรอบไดอยางจุใจชอปปงตลาดกงเปยแหลงชอปปงศูนยการคาติดแอร 5,000 กวา รานคา มี
สินคาใหทานเลือกมากมาย เชน สินคากอปปแบรนดเนมชั้นนําตาง ๆ ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา กระเปา นาฬิกา
ของเด็กเลน ที่นี่มีใหทานไดเลือกซื้อหมด สินคาของที่นี่มีเกือบทุกอยาง ในการเลือกซื้อสินคาของที่นี่จะตองเลือกดูใหดี
ใหละเอียดกอน เพราะสินคาสวนมากจะเปนของกอปป และของจีน
นําทานเดินทางสู พระราชวังหยวนหมิง พระราชวังแหงนี้ถูกสรางขึ้นแทนพระราชวังเกาหยวนหมิง ณ กรุงปกกิ่ง
พระราชวังแหงนี้ ถูกสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมือง จูไห ทําใหสวนแหงนี้โอบลอมดวย ขุนเขา
ที่เขียวชอุม และ มีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง
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สิ่ง ที่ทําใหสวน หยวน หมิงแหงใหม มีความแตกตางกับสวนเกาที่ปกกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เปนศิลปะ
แบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวน หยวนหมิงใหม จึงถือไดวาเปนสถานที่ทองเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ ใน
ประวัติศาสตร มีคุณคาทั้งในแงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และธุรกิจการทองเที่ยว สวนนี้ไดเปดใหบุคคลเขาชมตั้งแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ ค.ศ.1997 เปนตนมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นที่ราบสิ่งกอสรางตาง ๆ สรางขึ้น
เทาของจริง ในอดีตทุกชิ้น มีมากกวา 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตําหนักเจิ้งตากวางหมิง
สะพานเกาเลี้ยว
จากนั้นนําทานชม โชวสุดอลังการ โชวหยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตรของจีนนับตั้งแตสมัยโบราณ
ความเปนมาผานการถายทอดโดยนักแสดงที่มีความชํานาญ ประกอบกับ แสง สี เสียง ที่มีความทันสมัย ซึ่งทุกทานจะ
ไดความรูทางดานประวัติศาสตรพรอมกับความสนุกตื่นเตนกันไปพรอมๆกัน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) พิเศษ เมนูเปาฮื้อ และไวนแดง
พักที่ Landmark Hotel / Golden Palm Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา เมืองจูไห
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

วันที่ 3
เชา

จูไห - มาเกา - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6)
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินมาเกาโดยผานดานตรวจคนเขาเมืองที่ดานกงเปย
ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ FD761
***ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ และสายการบินแอรเอเซียไมอนุญาตใหเลือกที่นั่งจะเปน
ระบบสุมที่นั่ง ไมสามารถรีเควสที่นั่งกอนได***
เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวัสดิภาพ

10.50น.

12.35 น.

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซินเจิน้ )กําหนดใหมกี าร
ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก
ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกราน
จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคา
ไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทั จะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน /
ราน
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อัตราคาบริการ
ผูใหญ 1 ทาน
พักเดี่ยว
ตอทาน งดแถมกระเปา
พักหองละ 2 ทาน
จายเพิ่ม
หมายเหตุ :ผูเดินทางอายุตั้งแต 2 -18 ปเก็บคาทัวรเพิ่มทานละ 4,000 บาท
3-5 พ.ย. 60
7,900.3,500.10-12 พ.ย. 60
8,900.3,500.12-14 พ.ย. 60
7,900.3,500.17-19 พ.ย. 60
8,900.3,500.19-21 พ.ย. 60
7,900.3,500.24-26 พ.ย. 60
8,900.3,500.26-28 พ.ย. 60
7,900.3,500.1-3 ธ.ค. 60
8,900.3,500.3-5 ธ.ค. 60
8,900.3,500.8-10 ธ.ค. 60
9,900.3,500.9-11 ธ.ค. 60
9,900.3,500.22-24 ธ.ค. 60
9,900.3,500.24-26 ธ.ค. 60
9,900.3,500.30ธ.ค.60-1ม.ค.61
12,900.3,500.31ธ.ค.60-2ม.ค.61
12,900.3,500.1-3 ม.ค. 61
10,900.3,500.ราคาอื่นๆ
1. ทารก INFANT (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 3,500 บาท
2. ผูเดินทางอายุตั้งแต 2 - 18 ปเก็บคาทัวรเพิ่มทานละ 4,000 บาท
3. จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบินราคา 4,500 บาท
4. ราคาทัวรขา งตน รวมคาวีซา แบบกรุป 144 แลว ในกรณีที่วีซากรุป 144 ถูกยกเลิก ขออนุญาตเก็บคาวีซาหนาดาน หรือ วี
ซาเดี่ยว ตามคาใชจายทีเ่ กิดขึ้นจริง
5. ราคาขางตนสําหรับพาสปอรทไทยเทานั้น สําหรับพาสปอรทตางชาติ กรุณาเช็คกับเจาหนาที่เพื่อสอบถามคาใชจา ยสวนตาง
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 120 หยวน /ทริป/ตอทาน ***
***คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ หัวหนาทัวร***
** แจกน้ําดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันทีเ่ ดินโปรแกรมทัวร **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
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การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทานขึ้นไป
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
สําคัญมาก!!!กรุณาอานและทําความเขาใจ
ลูกคาที่มีวีซา จีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางทีระบุ กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบกอนการทํา
จองทัวร แตทั้งนี้ บริษัทไมมกี ารลดราคาทัวรในสวนของลูกคาที่มีวีซา จีนทุกกรณีPASSPORT ตองมีอายุการใชไมนอย
กวา 6 เดือนกอนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ/ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อ
ตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการเดินทางของ
ทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทาง
ดังกลาวมายังสนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนคาภาษีสนามบิน ภาษี
น้ํามัน
 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
** ในกรณีที่ทา นจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ TRIPLE
ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
 คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
 เจาหนาที่บริษัทฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ไมเกิน 20 กิโล / ทาน
 คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 คาวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลกู คาที่มีวีซาอยูแ ลวและสําหรับพาสปอรตไทยเทานั้น)
กรณีที่ทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ สงวน
สิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด (ในกรณีลูกคาแจงยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
⊗ คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ
⊗ คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด
⊗ คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของ
โรงแรม เปนตน
⊗ คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหกั ณ ทีจ่ ายของแตละประเทศ
⊗ คาน้ําหนักระวางกระเปา ที่เกินจาก 20 กก. ตอทาน
⊗ ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 120 หยวน / ทาน / ทริป (หัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจในการบริการ)
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เงื่อนไขการชําระเงิน
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 5,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ไดรับการยืนยันที่นั่งแนนอน พรอมสงสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 26 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 31 วัน
ทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร (การไมชําระเงินคา
มัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรทั้งหมด
 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับทาง
สายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนื คามัดจํา
หรือ คาทัวรทงั้ หมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตั๋วแลวหากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมไดไมสามารถขอคืนคาตั๋วไดเนื่องจากเปนนโยบายของสายการ
บิน
 สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลกู คาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและฮองกง เซินเจิ้น จูไห ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคา
ทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆได
ทั้งสิ้น**
เงื่อนไขอืน่ ๆ
 สําหรับผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA)
หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง
 ในกรณีทลี่ ูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ คอนเฟริม
เดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 ราคาทัวรใชตั๋วเครื่องบินแบบกรุป ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได ตองเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเทานั้น
 ลูกคาที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบกอนการทําจอง
ทัวร แตทั้งนี้ บริษัทไมมีการลดราคาทัวรในสวนของลูกคาที่มีวีซาจีนทุกกรณี PASSPORT ตองมีอายุการใชไมนอยกวา 6
เดือนกอนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 25 คนขึ้นไป
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 ในกรณีทสี่ ายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปน
จริง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปน
หลัก
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง
การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง
 กรณีที่สถานทีท่ องเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนื คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอม
คณะ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว
เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขาออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน
และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกง
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