EASY SHOPPING IN MACAU 3วัน คืน

เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล วัดอาม่ า โบสถ์ เซ็นต์ ปอล เซนาโด้ สแควร์ เวเนเชี่ยน
ถนนคู่รัก จูไห่ ฟิชเชอร์ ร้ านบัวหิมะ ร้ านผ้ าไหมจีน วัดผุ่ถ่อ
พระราชวังหยวนหมิง ชมโชว์ หยวนหมิงหยวน

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – มาเก๊ า – เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล – วัดอาม่ า – โบสถ์ เซ็นต์ ปอล – เซนาโด้ สแควร์ เวเนเชี่ยน – ร้ าน
ขนมพืน้ เมือง มาเก๊ า – จูไห่

04.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร เคาน์เตอร์ 1-2
ของสายการบิน AIR ASIA (FD) พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและบัตรขึ ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมาเก๊ า โดยเที่ยวบินที่ FD760
***ไม่ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทัง้ ไปและกลับ และสายการบินแอร์ เอเชียไม่ อนุญาตให้ เลือกที่น่ ัง
จะเป็ นระบบสุ่มที่น่ ัง ไม่ สามารถรีเควสที่น่ ังก่ อนได้ ***
เดินทางถึงท่ามาเก๊ าเมืองทีม่ ีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊ าเป็ นเพียงแค่ หมูบ่ ้ านเกษตรกรรมและ
ประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี ้ยนเป็ นชนชาติ ดังเดิ
้ มจนมาถึงช่วงต้ นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้ เดินเรื อเข้ า
มายังคาบสมุทรแถบนี ้เพื่อติดต่อค้ าขายกับชาวจีนและมาสร้ างอาณานิคมอยูใ่ นแถบนี ้ที่สาคัญคือชาว โปรตุเกสได้ นาพา
เอาความเจริ ญรุ่งเรื องทางด้ านสถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเข้ ามาอย่างมากมายทาให้ มาเก๊ า
กลายเป็ นเมืองที่มี่การผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรี ยกได้ วา่ เป็ น ยโุ รปใจ
กลางเอเชียมาเก๊ าอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้ านตะวัน ตกของสามเหลีย่ มปากแม่น ้าเพิร์ล ในอดีตมาเก๊ า
เป็ นอาณานิคมของโปรตุเกสนาน ถึง 400 ปี วิถีชีวติ ดาเนินการไปอย่างเรี ยบง่ายจนกระทัง่ วันที่โปรตุเกสพลิกประวัตศิ าสตร์
ด้ วยการทาพิธีสง่ มอบมาเก๊ าคืนให้ กบั สาธารณรัฐประชาชนจีนเมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.1999 นับจากนันมาเก๊
้
าได้
กลายเป็ นหนึง่ ในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์ จากนันน
้ าท่านเดินทางชม องค์เจ้ าแม่กวนอิม ตังอยู
้ บ่ ริเวณริ ม
ทะเล สร้ างด้ วยทองสัมฤทธิ์ทงองค์
ั ้ ทีความสูง 1.8 เมตร น ้าหนักประมาณ 1.8 ตัน ตังอยู
้ บ่ นฐานดอกบัวขนาดใหญ่ มีความ
สวยสดงดงาม ยามเย็นสีทองขององค์เจ้ าแม่กวนอิมจะรับกับแสงแดด มีความสวยงามมาก รูปปั น้ เจ้ าแม่กวนอิมนี ้ สร้ างขึ ้น
โดยชาวโปรตุเกสครัง้ เมื่อโอกาสที่โปรตุเกสคืนฮ่องกงให้ แก่ทางการจีนเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ให้ กบั คนรุ่นหลังได้ ชม จากนันน
้ า
ท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรื อที่คนใหญ่ร้ ูจกั กันในนามของ เจ้ าแม่ทบั ทิม ภายในมีหินแกะสลัก ขนาดใหญ่เป็ นรูปเรื อสาเภา
เพื่อเป็ นสัญลักษณ์แสดงว่าเจ้ าแม่อาม่าขึ ้นมายันมาเก๊ าเมื่อครัง้ อดีต บริ เวณหน้ าวัดมีรูปปั น้ สิงโตตังอยู
้ ่ ตัว ซึ ้งวัดแห่งนี ้
จะมีผ้ คู นไปสักการะตลอดทังปี
้
บริการอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร ( )
นาท่านสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี ้ถูกสร้ างขึ ้นราว ค.ศ.1602 ให้ ครัง้ แรกที่สร้ างเสร็ จมีความตังใจใช้
้
เป็ นโรงเรี ยนสอน
ทางด้ านศาสนาของชาวตะวันตกในดินแดนที่หา่ งไกล แต่หลังจากนันราว
้ ค.ศ.1835 ได้ เกิดเพลิงไหม้ ครัง้ ใหญ่มีความ
รุนแรงมาก ทาให้ เกิดความเสียหายต่อตัวโบสถ์ทงหมด
ั้
จนเมื่อปี ค.ศ.1991 ทางประเทศมาเก๊ าได้ เข้ ามาทาการบูรณะใหม่
คงเหลือไว้ เพียงประตูหน้ าและบันไดทางเข้ าเพียงเท่านัน้ ด้ านหลังของโบสถ์จดั เป็ นพิพิธภัณฑ์ทางด้ านศาสนา นาท่านช้ อป
ปิ ง้ เซนาโด้ สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ ามากมาย เสื ้อผ้ าแฟชัน่ สุดชิก ลินค้ าแบรนด์เนมดังจากทัว่ ทุกมุมโลก มากกว่า 300 ร้ าน
ของตกแต่ง ของโบราณ ของฝาก ของที่ระลึก เครื่ องประดับ ถูกใจขาช้ อปอย่างแน่นอน หรื อถ้ าหากใครที่อย่างนัง่ ชิวๆ ลอง
ชิมอาหารก็มีภตั ตาคาร กว่า 40 ร้ าน เซนาโด้ สแควร์ มคี วามโดดเด่นอย่างมาก พื ้นถนนปูลาดด้ วยกระเบื ้องเป็ นลอนๆ ราว
กับอยูใ่ นท้ องทะเลกว้ าง รวมไปถึงรูปทรงอาคารร้ านขายสินค้ าต่างๆ มองแล้ วโดดเด่นสะดุดตา หากแม้ ใครที่ไม่อยากช้ อป
แค่ได้ มาถ่ายรูปก็มีความสุขแล้ ว จากนันน
้ าท่านสู่ เดอะเวเนเชี่ยน โรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเก๊ า มีห้องรับรอง
นักท่องเที่ยวกว่า 1000 ห้ อง พิเศษ...หากใครอย่างอย่างสัมผัสบรรยายกาศแบบอิตาลี ต้ องลองล่องเรื อ กอนโดล่า (ค่าทัวร์

06.35 น.
10.20 น.

เที่ยง

ไม่รวมค่าบริ การล่องเรื อ) และมีบอ่ นคาสิโนที่นงั เสีย่ งโชคจากทัวโลกมาลองเสี
้
ย่ งโชค นอกจากนันหากใครที
้
่ไม่อยากเล่น
การพนัน ภายใน เดอะเวเนเชี่ยนก็มีร้านค้ าให้ ช้อปปิ ง้ รวมถึงร้ านอาหารให้ เลือกของชิมลองทานอีกด้ วย

เย็น

นาท่านสู่ ร้ านขนมพื ้นเมืองมาเก๊ า ร้ านค้ าใหญ่ที่รวมสิง่ ของพื ้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของมาเก๊ า เช่น ขนมผัวจ๋า เมียจ๋า ลูก
อมรสนม นอกจากนี ้ยังเป็ นแหล่งรวมสินค้ านาเข้ าจากอเมริ กา ออสเตรเลียที่ราคาถูก เนื่องจากมาเก๊ าเป็ นเมืองปลอดภาษี
ดังนันหากใครที
้
่รับประทานยาบารุงอยูแ่ ล้ ว ซื ้อที่ร้านค้ านี ้จะได้ ราคาถูกเหมือนซื ้อที่ประเทศต้ นทางจริ งๆ ตัวอย่างสินค้ าชื่อ
ดังได้ แก่ น ้ามันตับปลาฉลามทะเลลึกบารุงสมอง และยาบารุงนมผึ ้ง ที่มีสรรพคุณบารุงอายุวฒ
ั นะและบารุงผิวพรรณให้ เต่ง
ตึง หรื อครี มรกแกะชื่อดังที่คนไทยนิยมใช้ บารุงผิวหน้ า จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองจูไห่ของประเทศจีนผ่านด่านตรวจคน
เข้ าเมืองทีด่ า่ น กงเป่ ย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
พักที่ Landmark Hotel / Silver Hotel ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า เมืองจูไห่
โรงแรมคอนเฟิ ร์มจะแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริ ษัทจะส่งให้ ก่อน - วันก่อนเดินทาง

วันที่ 2

จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ ฟิชเชอร์ – ร้ านบัวหิมะ – ร้ านผ้ าไหมจีน –ร้ านหยก- วัดผุ่ถ่อ – ช้ องปิ ้ งกงเป่ ย –
พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว์ หยวนหมิงหยวน – พิเศษ!!เมนูเป๋าฮือ้ เสิร์ฟพร้ อมไวน์ แดง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (3)
นาท่านผ่านชม ถนนคูร่ ัก The Lover’s Road ซึง่ เป็ นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึง่ ทาง
รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ ทาไว้ ขึ ้นเพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ และยังเป็ นที่นิยมของบรรดาคูร่ ักทังหลาย
้
จูไห่ฟิชเชอร์ เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มกุ อยู่
ริ มทะเล นาท่านเยี่ยมชม ร้ านบัวหิมะ เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบตั เิ หตุรถแก๊ สควา่ ที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24
กันยายน 2533 ครัง้ นัน้ รัฐบาลจีนได้ สง่ ยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ ทวั่ ตัว
จากนันมาคนไทยก็
้
ร้ ูจกั สรรพคุณของบัวหิมะเรื่ อยมา พร้ อมรับฟั งการวินจิ ฉัยโรคโดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ ให้ ทา่ นได้ ชมการ
สาธิตการนวดเท้ า ซึง่ เป็ นอีกวิธีหนึง่ ในการผ่อนคลายความเครี ยด และบารุงการไหลเวี ยนของโลหิตด้ วยวิธีธรรมชาติ
จากนันน
้ าท่านเยี่ยมชม ร้ านผ้ าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากไหม ไม่วา่ จะเป็ นเสื ้อผ้ า ผ้ าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนาเส้ นไหม
ออกมาผลิตเป็ นสินค้ าทังใช้
้ เครื่ องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง) เพือ่ มาทาไส้ นวมผ้ าห่มไหม
เหมาะกับการซื ้อเป็ นทังของฝากและใช้
้
เอง จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ร้ านหยก สมบัติล ้าค่าของชาวจีน ใครได้ ครอบครองจะ
มีสขุ ภาพแข็งแรงและโชคดี โดยหยกธรรมชาติจะมีหลายสีคือ สีขาว สีเขียว สีน ้าตาล สีเหลืองและสีมว่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

กลางวัน

เย็น

จากนันน
้ าท่านสู่ วัดผูถ่ ่อ สักการะองค์เจ้ าแม่กวนอิม เพื่อเสริ มสร้ างความเป็ นสิริมงคลให้ กบั ชีวติ วัดแห่งนี ้ตังอยู
้ บ่ ริ เวณเขา
มีความยิง่ ใหญ่และอลังการมาก เมื่อทุกท่านไหว้ พระเสริ มสิริมงคลให้ กบั ตัวท่านเองเรี ยบร้ อย ลูกค้ าสามารถถ่ายรูปบริ เวณ
โดยรอบได้ อย่างจุใจ ช้ อปปิ ง้ ตลาดกงเป๋ ย แหล่งช้ อปปิ ง้ ศูนย์การค้ าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้ านค้ า มีสนิ ค้ าให้ ทา่ นเลือก
มากมาย เช่น สินค้ าก๊ อปปี แ้ บรนด์เนมชันน
้ าต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่น ที่นี่มีให้ ทา่ น
ได้ เลือกซื ้อหมด สินค้ าของที่นี่มีเกือบทุกอย่าง ในการเลือกซือ้ สินค้ าของที่นี่จะต้ องเลือกดูให้ ดี ให้ ละเอียดก่อน เพราะสินค้ า
ส่วนมากจะเป็ นของก๊ อปปี ้ และของจีน นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังหยวนหมิง พระราชวังแห่งนี ้ถูกสร้ างขึ ้นแทนพระราชวัง
เก่าหยวนหมิง ณ กรุงปั กกิ่ง พระราชวังแห่งนี ้ ถูกสร้ างขึ ้นใหม่อกี ครัง้ ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลนิ ในเมือง จูไห่ ทาให้ สวน
แห่งนี ้โอบล้ อมด้ วย ขุนเขาทีเ่ ขียวชอุม่ และ มีพื ้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึง่ มีขนาดเท่ากับ
สวนเดิมในกรุงปั กกิ่ง สิง่ ที่ทาให้ สวน หยวน หมิงแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตก
สวนที่เป็ นศิลปะ แบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวน หยวนหมิงใหม่ จึงถือได้ วา่ เป็ นสถานที่ทอ่ งเทีย่ วซึง่ จาลองมาจาก
สถานที่ ในประวัติศาสตร์ มีคณ
ุ ค่าทังในแง่
้
วฒ
ั นธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเทีย่ ว สวนนี ้ได้ เปิ ดให้ บคุ คลเข้ าชม
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็ นต้ นมา มีภเู ขาโอบรอบทัง้ 3 ด้ าน ด้ านหน้ าเป็ นพื ้นที่ราบสิง่ ก่อสร้ างต่าง ๆ สร้ างขึ ้น
เท่าของจริ ง ในอดีตทุกชิ ้น มีมากกว่า 100 ชิ ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ ามธารทอง ประตูต้ากง ตาหนักเจิ ้งต้ ากวางหมิง
สะพานเก้ าเลี ้ยว จากนันน
้ าท่านชม โชว์สดุ อลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่ องราวประวัตศิ าสตร์ ของจีนนับตังแต่
้
สมัยโบราณ ความเป็ นมาผ่านการถ่ายทอดโดยนักแสดงที่มีความชานาญ ประกอบกับ แสง สี เสียง ที่มีความทันสมัย ซึง่
ทุกท่านจะได้ ความรู้ทางด้ านประวัติศาสตร์ พร้ อมกับความสนุก ตืน่ เต้ นกันไปพร้ อมๆกัน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) พิเศษ เมนูเป๋ าฮื ้อ และไวน์แดง
พักที่ Landmark Hotel / Silver Hotel ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า เมืองจูไห่
โรงแรมคอนเฟิ ร์มจะแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริ ษัทจะส่งให้ ก่อน - วันก่อนเดินทาง

วันที่ 3

จูไห่ - มาเก๊ า – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (6)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊ า โดยผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมืองที่ดา่ นกงเป่ ย
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ FD761
***ไม่ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทัง้ ไปและกลับ และสายการบินแอร์ เอเซียไม่ อนุญาตให้ เลือกที่น่ ัง
จะเป็ นระบบสุ่มที่น่ ัง ไม่ สามารถรีเควสที่น่ ังก่ อนได้ ***
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาเข้ า โดยสวัสดิภาพ

10.50 น.
12.35 น.

*********************************************************

อัตราค่ าบริการ
กาหนดวันเดินทาง
 หมายเหตุ : ผู้เดินทางอายุตงแต่
ั้ 2 –
04 - 06 พ.ค. 60 (วันฉัตรมงคล)
05 - พ.ค. (วันฉัตรมงคล)
12 - พ.ค. (วันพืชมงคล)
14 - พ.ค.
19 - พ.ค.
21 - พ.ค.
26 - พ.ค.
28 - พ.ค.
02 - มิ.ย.
08 - 10 มิ.ย. 60
11 - มิ.ย.
15 - มิ.ย.
16 - มิ.ย.
21 - มิ.ย.
25 - มิ.ย.
02 - ก.ค.
07 - ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา)
08 - ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา)
14 - ก.ค.
16 - ก.ค.
21 - ก.ค.

ผู้ใหญ่ ท่ าน
พักห้ องละ ท่าน
ปี เก็บค่าทัวร์ เพิ่มท่านละ , บาท 
8,900.8,900.8,900.7,900.7,900.7,900.7,900.8,900.8,900.7,900.7,900.7,900.8,900.7,900.7,900.7,900.8,900.9,900.8,900.7,900.9,900.-

พักเดี่ยว
3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.-

28 - ก.ค.
04 - 06 ส.ค.
12 - ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ)
20 - ส.ค.
24 - 26 ส.ค.
25 - ส.ค.
27 - ส.ค.
ราคาอื่นๆ
ทารก INFANT (อายุตา่ กว่า ปี ) ราคา , บาท
ผู้เดินทางอายุตงแต่
ั้
- ปี เก็บค่าทัวร์ เพิ่มท่านละ ,
จอยแลนด์ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน ราคา , บาท

เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

9,900.8,900.10,900.8,900.7,900.9,900.7,900.-

3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.-

บาท

***
ก่ อน
ตัดสิ
นใจ
จอง
ทัวร์
ควร

อ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงวางมัดจา

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ เู ดินทางจานวน 25 ท่านขึ ้นไป
ถ้ าผู้เดินทางไม่ครบจานวนดังกล่าว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลือ่ นการเดินทาง หรื อ เปลีย่ นแปลงราคา
ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 120 หยวน ตลอดทริ ป
สาคัญมาก!!!กรุณาอ่านและทาความเข้ าใจ
ลูกค้ าที่มวี ีซา่ จีนและสามารถใช้ เดินทาง เข้ า-ออก ได้ ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ รับทราบก่อนการทาจอง
ทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ บริ ษัทไม่มกี ารลดราคาทัวร์ ในส่วนของลูกค้ าที่มีวซี า่ จีนทุกกรณี PASSPORT ต้ องมีอายุการใช้ ไม่น้อยกว่า
เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
อัตราค่าบริ การนี ้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเทีย่ วบินที่ระบุในรายการท่องเทีย่ ว
ค่าภาษี สนามบิน ภาษี น ้ามัน
ค่าห้ องพักโรงแรม (ห้ องละ หรื อ ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
ค่าใช้ จา่ ยมัคคุเทศก์ / หัวหน้ าทัวร์ ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน , , บาท
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง หรื อเอกสารต่างด้ าวต่างๆ

ค่าระวางกระเป๋ าน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ มินบิ าร์ และทีวีช่องพิเศษ
ของโรงแรม เป็ นต้ น
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่มและภาษี หกั ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ หยวน / ท่าน / ทริ ป (หัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่จะพอใจในการบริ การ)

เงื่อนไขการชาระเงิน
ชาระค่ามัดจา ท่านละ , บาท หลังจากทาการจองภายใน วัน
ชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือภายใน วัน ก่อนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง วัน ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาเต็มจานวน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง วัน ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้ จ่าย % ของราคาทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต้ น ทางบริษัทฯ ต้ องมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับ
ทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พกั ต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจา
หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ไม่วา่ ยกเลิกกรณีใดก็ตาม
เมื่อออกตัว๋ แล้ ว หากท่านมีเหตุบางประการทาให้ เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่า ตัว๋ ได้ เนื่องจากเป็ นนโยบายของสาย
การบิน
หมายเหตุ
การท่องเที่ยวประเทศจีนนันจะต้
้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล ร้ านหยก ร้ านบัวหิมะ ร้ านผ้ าไหม เพื่อเป็ นการ
ส่งเสริ มการท่องเทีย่ วของประเทศจีนแต่ไม่ได้ มีการบังคับซื ้อ หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่า ทัวร์ เพิ่มท่านละ
300 หยวน ต่อ ร้ าน ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
สาหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อถือ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA)
หรื อ การแจ้ งเข้ าแจ้ งออกประเทศไทยเอง
ราคาทัวร์ ใช้ ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่ นวันเดินทางได้ ต้ องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านัน้
ลูกค้ าที่มวี ีซา่ จีนและสามารถใช้ เดินทาง เข้ า-ออก ได้ ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ รับทราบก่อนการทาจอง
ทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ บริ ษัทไม่มกี ารลดราคาทัวร์ ในส่วนของลูกค้ าที่มีวซี า่ จีนทุกกรณี PASSPORT ต้ องมีอายุการใช้ ไม่น้อยกว่า
เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทาง หรื อ เปลีย่ นแปลงราคา ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ถึง คนขึ ้นไป
ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ ้นภาษี น ้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าภาษี น ้ามันเพิ่มตามความเป็ น
จริ ง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลง หรื อสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อ
เหตุการณ์ที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทาง
เป็ นหลัก

บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ น หากเกิดเหตุการณ์สดุ วิสยั เช่น ความล่าช้ าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
การเมือง การประท้ วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปั ญหาจราจร อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ หรื อทรัพย์สนิ สูญหายอัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรื อจากการโจรกรรม และอุบตั ิเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
กรณีที่สถานที่ทอ่ งเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้ าชมได้ เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ทอี่ ยูเ่ หนือการควบคุมของ
บริ ษัทฯ เป็ นต้ น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น
กรณีที่ทา่ นสละสิทธิ์ในการใช้ บริการใดๆ หรื อไม่เข้ าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเทีย่ ว หรื อไม่เดินทางพร้ อม
คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้ จ่ายไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังในประเทศไทย
้
และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้ เดินทางเข้ า - ออกตามประเทศที่ระบุไว้
เนื่องจากการครอบครองสิง่ ผิดกฎหมาย สิง่ ของต้ องห้ าม เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริ ษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
กรณีที่ทา่ นใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้ า ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดแล้
ั้
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้

