MACAU ZHUHAI 77
3วัน คืน

วัดอาม่ า รู ปปั ้นเจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล เดอะ ปารี เชียง มาเก๊ า ด่ านกงเป่ ย จูไห่
พระราชวังฤดูร้อนโบราณ พิเศษ !! ชมโชว์ ม่ านนา้ มิติ

วันที่ 1

กรุ งเทพ ฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊ า - วัดอาม่ า - รูปปั ้นเจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล - เดอะ ปารีเชียง มาเก๊ า – ด่ านกง
เป่ ย - จูไห่
(-/-/D)

06.00

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร ชัน้ 3 เคาน์เตอร์
เช็คอิน หมายเลข - สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ อานวยความสะดวกตลอด
ขันตอนการเช็
้
คอิน และ หัวหน้ าทัวร์ ให้ คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อนออกเดินทาง ข้ อควรทราบ : ประเทศมาเก๊ า
ไม่อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับและจั บ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั
ดุลพินิจของเจ้ าหน้ าที่ศลุ กากร ด่านตรวจคนเข้ าเมือง
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊ า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน Air Asia
เที่ยวบิน ที่ FD 762 ** ไม่มี บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิ น กรุ ณ ารับประทานอาหารให้ เรี ยบร้ อยก่อนขึน้
เครื่ องบิน หรื อ ท่านสามารถเลือกซื ้ออาหารและเครื่ องดื่มได้ บนเครื่ องบิน ใช้ เวลาบินโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง 3 นาที **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊ า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาท้ องถิ่น จะเร็ วกว่า
เมืองไทยประมาณ ชัว่ โมง) หลังผ่านขันตอนการตรวจหนั
้
งสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้ อย
นาท่านเดินทางสู่ วัดอาม่ า หรื อเรี ยกอีกชื่อว่า วัดม่ าก๊ อก (A-Ma Temple) เป็ นวัดเก่าแก่ที่สดุ ในมาเก๊ า คาว่า "อาม่า"
นี ้ เป็ นที่มาของคาว่า "มาเก๊ า" ในปั จจุบนั สืบเนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาขึ ้นฝั่ งที่มาเก๊ าตรง
บริ เวณวัดนี ้ แล้ วได้ ถามกับชาวบ้ านว่าเกาะนี ้ชื่อว่าอะไร ชาวบ้ านตอบไปว่า "ม่าก๊ อก" ชาวโปรตุเกสจึงเรี ยกประเทศนี ้
เรื่ อยมา จนสุดท้ าย กลายเป็ นมาเก๊ านี่เอง ผ่านชม รูปปั ้นเจ้ าแม่ กวนอิม (Kun Iam Statue) ตังอยู
้ ่กลางทะเลบริ เวณ
Outer Harbour ทางใต้ ของฝั่ งมาเก๊ า เป็ นรู ปปั น้ ยืนสูง 20 เมตร บนฐานดอกบัวอีก 4 เมตร ยื่นออกไปทางทะเลเป็ น
ระยะทาง 60 เมตร เป็ นรู ปปั น้ ทองสาริ ดมีรูปแบบที่ผสมกันระหว่างจีนและยุโรป จนเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลัก
ของมาเก๊ า ซึง่ โดดเด่นมากจนกลายเป็ นหนึ่งในสัญญลักษณ์ของมาเก๊ า บริ เวณฐานดอกบัวของรูปปั น้ เจ้ าแม่กวนอิมจะ
เป็ น สถานที่ จัด นิ ท รรศการให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ เจ้ าแม่ก วนอิ ม เทพแห่งความเมตตา , ศาสนาพุท ธ และศาสนาเต๋า
นอกจากนี ้ยังว่ากันว่าเป็ นรู ปปั น้ เจ้ าแม่กวนอิมเพียงแห่งเดียวในโลกที่ไม่ได้ หนั หน้ าออกทะเล นาทุกท่านสู่ เดอะ ปารี
เชียง มาเก๊ า (The Parisian Macao) หรื อที่ร้ ู จักกันในนามของ หอไอเฟลแห่งเมืองมาเก๊ า ที่นี่จาลองหอไอเฟลจาก
เมืองปารี ส ประเทศฝรั่งเศส มาตังไว้
้ ที่หน้ าโรงแรม ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าของจริ งประมาณ เท่า ความสูงเทียบได้ กบั ตึก
ชัน้ บนหอไอเฟลแห่งนี ้ มีร้านอาหารสุดหรู และ จุดชมวิวอยู่ เปิ ดตัวเมื่อปลายปี
เพื่อเฉลิมฉลอง ปี
ที่นี่มี
ห้ องพักสูงสุดถึง ,000 ห้ อง ไม่รวมส่วนต่างๆ ของโรงแรมตังแต่
้ สปา Health Club สระว่ายน ้า คาสิโน และโรงละคร
ขนาดความจุถึง 1,200 ที่นงั่ ตกแต่งอย่างหรู หราลงตัวสไตล์อิตาเลียน สมกับเป็ นโรงแรมคาสิโนที่แท้ จริ ง โดยได้ แรง
บันดาลใจมาจากเมืองปารี ส ประเทศฝรั่งเศส เมืองคลาสสิคตลอดกาลที่ขึ ้นชื่อด้ านความงดงามทางสถาปั ตยกรรมและ
สิง่ ปลูกสร้ างชื่อก้ องโลกอย่างหอไอเฟล โดยเราจะต้ องไปซื ้อตัว๋ ที่ชนั ้ 5 ในร้ านขายของที่ระลึก Shop 550 (ยังไม่รวมค่า
ขึ ้นลิฟต์ โดยจะมีค่าใช้ จ่ายในการชึ ้นไปชมวิวในชัน้ ต่างๆ ดังนี ้ Weekdays ตัว๋ ชมวิวในชัน้ 7 และ 37 ผู้ใหญ่ราคา 168
MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 138 MOP ตัว๋ ชมวิวในชัน้ 7 เท่านัน้ ผู้ใหญ่ ราคา 98 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
ราคา 68 MOP Weekends (เสาร์ , อาทิตย์ และวันหยุด) ตัว๋ ชมวิวในชัน้ 7 และ 37 ผู้ใหญ่ราคา 188 MOP , เด็กอายุ
ไม่เกิน 12 ปี ราคา 158 MOP ตัว๋ ชมวิวในชัน้ 7 เท่านัน้ ผู้ใหญ่ราคา 118 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 88 MOP)
เดินทางสูจ่ ไู ห่ โดยรถโค้ ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ ย ท่านจะต้ องรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านด้ วยตัวท่านเอง
(ระยะทางระหว่างด่านประมาณ
เมตร) ในการเดินทางข้ ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองใช้ เวลาในการ

10.10

13.45

ค่า
พักที่

ผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมืองประมาณ - นาที เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน ของประเทศจีน “จูไห่” ได้ รับการ
ยกย่องจากสหประชาชาติให้ เป็ น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Yongfa Hotel , Zhuhai หรือเทียบเท่ า

วันที่ 2

จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์ สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่ มุก - ร้ านผ้ าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน
หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ พิเศษ !! ชมโชว์ ม่ านนา้ มิติ และ เมนูเป็ ดปั กกิ่ง
(B/L/D)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านนัง่ รถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่ง ทาง
รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้ อย่างสวยงามเหมาะสาหรับ การพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ ชื่อว่า เป็ นถนนคู่รัก
เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชายหาดแห่งนี ้ได้ มีการนาเก้ าอี ้ หรื อม้ านัง่ ซึ่งทามาสาหรับ 2 คนนัง่ เท่านัน้ จึงได้ ชื่อว่า
ถนนคูร่ ัก ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของบรรดาคูร่ ัก มาพักผ่อนกันมากมาย
ผ่านชม สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิ ชเชอร์ เกิร์ล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
บริ เวณอ่าวเซียงหู สร้ างขึ ้นจากหินแกรนิตทราย เป็ นรู ปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น ้าหนักโดยประมาณ ตัน หวีหนีสาว
งามที่ยืนถือไข่มกุ บิดเอวพลิ ้ว ริ ว้ ชายผ้ าพัดพลิ ้ว อุน่ รอยยิ ้มทังบนใบหน้
้
าถึงมุมปาก เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง บ่งบอกถึง
ความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรื องแห่งเมืองจูไห่นนั่ เอง ไม่วา่ ใครไปเมืองจูไห่ ก็ต้องแวะเวียนกันไปเยี่ยมเธอ
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ สมุนไพรจีน บัวหิมะ และ ครี มไข่ มุก (Herb Shop / Snow Lotus / Pearl Cream ) ศูนย์
รวมสินค้ าพื ้นเมืองของเมืองจูไห่ ท่านสามารถเลือกซื ้อเพื่อเป็ นของฝากได้ ที่นี่
นาท่านเดินทางสู่ ร้ านผ้ าไหม (Silk Shop) ท่านจะได้ ชมวิธีการผลิตผ้ าไหมแบบชาวพื ้นเมืองจูไห่ที่มีขนตอนการผลิ
ั้
ตที่
พิถีพิถันทุกขันตอน
้
ท่านสามารถเลือกซื ้อเพื่อเป็ นของฝากได้ ที่นี่ และให้ ทุกท่านได้ เลือกชมสินค้ าโอท๊ อปขึ ้นชื่อ ร้ าน
หยก (Jade Shop) ของเมืองจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

ค่า
พักที่

จากนันให้
้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ สินค้ านานาชนิดที่ ตลาดใต้ ดนิ กงเป่ ย เสมือนเดินอยูใ่ น LOWU CENTRE ท่านจะสนุกสนานกับ
การต่อรองสินค้ าราคาถูกทัง้ กระเป๋ า ก้ อปปี แ้ บรนด์เนมดังต่างๆ หรื อเลือกซื ้อเสื ้อผ้ า ถุงเท้ า รองเท้ า เครื่ องประดับ
สาหรับคุณผู้หญิง
นาท่านเดินทางสู่ สวนยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ (Old Summer Palace) เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึง่ ปั จจุบนั หากล่าวถึงพระราชวังฤดูร้อนก็จะหมายถึงอีเ๋ หอหยวน แต่สมัยก่อน
พระราชวังฤดูร้อนตังอยู
้ ท่ ี่หยวนหมิงหยวนมาก่อน แต่หลังจากถูกเผาทาลาย พระราชวังฤดูร้อนจึงถูกสร้ างใหม่ที่อี๋เหอห
ยวนพระราชวังฤดูร้อนที่หยวนหมิงหยวนถูกสร้ างขึ ้นในปี 1707 สมัยจักรพรรดิคางซี และถูกเผาทาลายลงในปี 1860
จากการบุกของกองทัพอังกฤษในช่วงสงครามฝิ่ นครัง้ ที่สองปัจจุบนั หยวนหมิงหยวนเหลือเพียงซากปรักหักพังที่เป็ น
ร่องรอยของพระราชวังเก่า โดยซากที่เหลือนันมี
้ แต่พระราชวังส่วนที่สร้ างเป็ นแบบยุโรปซึง่ ใช้ หินสร้ างเท่านัน้ ส่วนอาคาร
แบบจีนดังเดิ
้ ม ซึง่ ใช้ ไม้ สร้ างนันไม่
้ เหลือซากเลย จนทาให้ คนคิดว่าพระราชวังที่นี่แต่เดิมเป็ นแบบยุโรป ทังที
้ ่จริ งๆส่วนนี ้
เป็ นเพียงส่วนน้ อย แต่พื ้นที่สว่ นใหญ่ปัจจุบนั เป็ นสวนสาธารณะทีก่ ว้ างใหญ่ รัฐบาลจีนเคยมีแผนที่จะสร้ างพระราชวังใน
หยวนหมิงหยวนขึ ้นมาใหม่เหมือนกับที่ทากับสิง่ ก่อสร้ างหลายแห่งในปั กกิ่ง แต่สดุ ท้ ายก้ ตดั สินใจเหลือซากเอาไว้ เพื่อ
เก็บไว้ เป็ นความทรงจา บริ เวณที่เรี ยกรวมๆว่าสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนนี ้ที่จริ งแบ่งเป็ นสามส่วนใหญ่ๆ คือ
หยวนหมิงหยวน ฉี่ชนุ หยวน และ ฉางชุนหยวน ปั จจุบนั ทางเข้ าหลักของที่นี่อยูท่ ี่ฉี่ชนุ หยวน
นาท่านชมโชว์ วัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชว์แสง สี เสียง ซึ่งมีผ้ แู สดงกว่า ชีวิต ซึ่งเป็ นโชว์ประกอบการ
แต่งกายต่างๆ อาทิเช่น เฉียนหลงฮ่องเต้ ทอ่ งเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นในพระราชพิธีตา่ งๆ
(หมายเหตุ : หากกรณีทฝี่ นตก หรื อเหตุสดุ วิสยั ไม่สามารถชมโชว์ได้ ทางบริ ษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลีย่ นโปรแกรมหรื อ
คืนเงินค่าชมโชว์ ตามอัตรากรุ๊ปเป็ นการทดแทน)
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู เป่ าฮือ้ + ไวน์ แดง
Yongfa Hotel , Zhuhai หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3 ซากประตูโบสถ์ เซนต์ ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊ า
เช้ า

(B/L/D)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านข้ ามด่านกลับสูเ่ มืองมาเก๊ า
น าท่า นเดิ น ทางสู่ ซากโบสถ์ เซนต์ ป อล (Ruins of St. Paul) เป็ น ซากโบสถ์ ค าทอลิก ในเขตซานตูอัน โตนี โอ มา
เก๊ า ประเทศจี น (เขตการปกครองพิ เศษ) ซึ่งถูก ไฟไหม้ และพายุไต้ ฝุ่นถล่ม ในช่วงปี ค.ศ. 1835 จนเหลือเพี ยงซาก

เที่ยง

ประตู เดิมเคยเป็ นโบสถ์สาคัญของมาเก๊ า ก่อสร้ างเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยนัน้ เป็ นหนึ่งใน
โบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย
น าท่า นเดิ น ทางสู่ จตุ รัส เซนาโด้ (Senado Square) เป็ น จัตุรัส เมื อ งมาเก๊ า และเป็ น ส่ว นหนึ่งของ Unesco ศูน ย์
ประวัติศาสตร์ ของมาเก๊ ามรดกโลก เป็ นรู ปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ ารูปสามเหลี่ยมยาวและเชื่อมต่อ , Largo ทา São Domingos
ที่ปลายด้ านหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ที่อื่นๆ ครอบคลุมพื ้นที่ 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตรุ ัส
ได้ รับการตัง้ ชื่ อตาม Leal Senado ซึ่งเป็ นสถานที่นัด พบของชาวจี น และโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึ่งตัง้ อยู่
ตรงหน้ าจัตรุ ัสที่อาคาร Leal Senado ตังอยู
้ ใ่ นปั จจุบนั สวนเล็กๆ ที่ตงอยู
ั ้ ต่ รงกลางของจัตรุ ัสเนื ้อเรื่ องรูปปั น้ ทองสัมฤทธิ์
เบง Nicolau เดอ Mesquita ยื น อยู่เหนื อ เสาหิ น ดึ งดาบ รู ป ปั น้ ถูก ดึ งลงในเหตุก ารณ์ 12-3 ขณะที่ Mesquita เป็ น
ผู้รับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจานวนมาก น ้าพุถกู สร้ างขึ ้นและยังคงยืนอยูใ่ นปั จจุบนั ส่วนใหญ่ของอาคารรอบๆ
จัตรุ ัสมีสไตล์ยโุ รปและอนุสาวรี ย์หลายแห่งได้ รับการคุ้มครองดูแลเป็ นอย่างดีโดยรัฐบาล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดิน ทางสู่ เดอะ เวนี เชี ยน มาเก๊ า (The Venetian Macau) เป็ นชื่ อ โรงแรมหรู ในมาเก๊ า ภายในมี ห้องพัก
รับรองหลายพันห้ อง มีห้องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ให้ บริ การ และมีคาสิโนที่นกั พนันและนักท่องเที่ยวระดับไฮโซมาเล่น
กันเพื่อความสนุกสนาน มากกว่าเล่นเพื่อผลาญทรัพ ย์ เชิ งอบายมุข ตลอดจนมีแหล่งจับจ่ายระดับ โลกรวมอยู่ในที่
เดียวกัน และยังมี เรื อกอนโดล่าบริ การสาหรับผู้ต้องการล่องเรื อในบรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี่ แบบจาลองด้ วย
เช่นกัน ในส่วนที่เป็ นตัวตึก ซึ่งเป็ นที่ตงของโรงแรมและคาสิ
ั้
โนนัน้ มี พื ้นที่มากถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชัน้ จน
ได้ รับการบันทึกสถิติว่าเป็ นโรงแรม ที่ตงอยู
ั ้ ่แบบเดี่ยวๆที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย และยังเป็ นอาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ เป็ น
อันดับ 6 ของโลกอีกด้ วย ภายในตัวอาคารทังหมด
้
ถูกออกแบบตามสไตล์อิตาเลียน และที่โดดเด่นที่สดุ คงหนีไม่พ้นบน
เพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไว้ อย่างวิจิตรบรรจง สาหรับพื ้นที่ ที่แบ่งเป็ นคาสิโนนัน้ มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็ น
4 โซนใหญ่ ๆ คื อ Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พร้ อมกับ เครื่ อง Slot Machines อี ก
กว่า 3,400 เครื่ อง และโต๊ ะเล่นการพนันอีก 900 โต๊ ะ อีกทัง้ ยังมีห้องโถงขนาดใหญ่ ที่มีที่นั่งมากถึง 15,000 ที่นงั่ ไว้
สาหรับการจัดงานพิเศษ เช่น การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษต่างๆ และการแข่งขันบาสเก็ตบอล เป็ นต้ น และถ้ าใครที่รัก
การช้ อปปิ ง้ นัน้ การมาเยือนเวเนเชียน มาเก๊ า คงกลายเป็ นสวรรค์ไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ได้ จดั แบ่งพื ้นที่ให้ นกั ท่องเที่ยว
ได้ ช้อปปิ ง้ มากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเป็ นที่ตงของร้
ั้
านค้ าแบรนด์เนม กว่า 350 ร้ าน ที่ตงอยู
ั ้ ่รายรอบของแกรนด์
คาเนล ซึ่งจาลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พร้ อมกับเรื อกอนโดลามากกว่า 50 ลา สาหรับนักท่องเที่ยวที่
ต้ องการล่องเรื อชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเก๊ าแบบเต็มๆ โดยเรื อกอนโดลาเหล่านี ้ จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง
ที่อยู่ภายในอาคาร และมีทางออกเชื่อมกับทะเลสาบด้ านนอกอีกด้ วย และที่โดดเด่นที่สดุ ในย่านช็อปปิ ง้ นี ้ คงหนีไม่พ้ น

19.50

21.30

เพดานสีฟา้ สดใส ที่ถกู เพนท์เป็ นลวดลายของก้ อนเมฆน้ อยใหญ่ จนทาให้ คนที่เดินช้ อปปิ ง้ อยูน่ นั ้ ลืมวันลืมคืนกันไปเลย
ทีเดียว (ยังไม่รวมค่าล่องเรื อกอนโดล่า ประมาณ
เหรี ยญมาเก๊ า และ บริ การเสริ มอื่นๆ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับระดับการ
ให้ บริ การที่ทา่ นต้ องการ สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่หวั หน้ าทัวร์ )
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊ า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ)
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่
FD 76 ** ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน กรุ ณารับประทานอาหารให้ เรี ยบร้ อยก่อนขึ ้นเครื่ องบิน หรื อ
ท่านสามารถเลือกซื ้ออาหารและเครื่ องดื่มได้ บนเครื่ องบิน ใช้ เวลาบินโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง 4 นาที **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

** หากลูกค้ าท่ านใดที่จาเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ของ
บริษัท ทุกครัง้ ก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ แจ้ ง
ให้ ทราบล่ วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทัง้ นีเ้ พื่อ
ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง **
อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ

11 – 13 พฤษภาคม

7,999

เด็ก ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน
ปี )
7,999

3,000

ไม่ ใช้ ต๋ วั
เครื่องบิน
ราคา
ท่ านละ
3,999

13 – 15 พฤษภาคม

7,999

7,999

7,999

3,000

3,999

18 – 20 พฤษภาคม

7,999

7,999

7,999

3,000

3,999

20 – 22 พฤษภาคม

7,999

7,999

7,999

3,000

3,999

03 – 05 มิถุนายน

7,999

7,999

7,999

3,000

3,999

08 – 10 มิถุนายน

7,999

7,999

7,999

3,000

3,999

15 – 17 มิถุนายน

7,999

7,999

7,999

3,000

3,999

มิ.ย. – 01 ก.ค.

7,999

7,999

7,999

3,000

3,999

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้ องละ
- ท่ าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน
ปี )
7,999

พักเดี่ยว
เพิ่ม

561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000
** อัตราค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่ านละ ,
บาท / ทริป / ต่ อลูกค้ า ผู้เดินทาง ท่ าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้ นเฉพาะ เด็กอายุไม่ ถงึ ปี ณ วัน
เดินทางกลับ ทัง้ นีท้ ่ านสามารถให้ มากกว่ านีไ้ ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน **
** ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ ,000 บาท **
(ไม่ มีท่ นี ่ ังบนเครื่องบิน)
** สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ ถงึ ปี และ ไม่ ได้ เดินทางกับบิดา หรือ มารดา ท่ านใดท่ านหนึ่ง จะต้ องถือจดหมาย
ยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศจากบิดา และ มารดา ที่ออกจากสานักงานเขตตามทะเบียนบ้ านที่ท่าน
อยู่อาศัย **
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักท่ องเที่ยว ที่ถอื หนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้ กรณีถอื หนังสือเดินทางต่ างประเทศ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ กรุ ณาติดต่ อสอบถามเป็ นกรณีพเิ ศษ **
** กรณีต้องการตัดกรุ๊ ปส่ วนตัว หรือ กรุ๊ ปเหมา ที่สถานะผู้เดินทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขาย
เครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่ างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้ เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุ ณาติดต่ อ
เจ้ าหน้ าที่ เพื่อแจ้ งรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อเสนอราคาใหม่ ทุกครัง้ ไม่ สามารถอ้ างอิงโปรแกรมจากในซี
รี่ส์ได้ กรณีท่ โี ปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง **
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ให้ บริการเฉพาะผู้เดินทาง
ที่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้ **
** ประกาศจากสายการบิน Air Asiaกรณีท่ ลี ูกค้ าเดินทางไปประเทศฮ่ องกง
โดยสายการบิน Air Asia แล้ ว ไม่ ผ่านด่ านตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศฮ่ องกง ทาให้ ลกู ค้ าต้ องถูกส่ งตัวกลับประเทศไทย
ในส่ วนนีจ้ ะมีค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ในการเปลี่ยนแปลงตั๋วขากลับ รวมถึงค่ าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึน้ ด้ วย ลูกค้ า
จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดนีเ้ อง ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่ สามารถรับผิดชอบ
ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ทุกกรณี อีกทัง้ ลูกค้ าอาจจะต้ องรับผิดชอบค่ าปรับที่ประเทศฮ่ องกงเรียกเก็บเพิ่ม และหรือ
ลูกค้ าต้ องรอกลับประเทศไทย ในเที่ยวบินถัดไปที่มีท่ นี ่ ังว่ างหรือตามวันที่เดินทางของตั๋วเครื่องบินเดิม ทัง้ นี ้
ขึน้ อยู่กับเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศฮ่ องกงและสายการบิน จะเป็ นผู้พิจารณา ซึ่งเป็ นระบบการ
ทางานแบบเด็ดขาด โดยทางผู้จัด (บริษัททัวร์ ) จะไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ ในส่ วนนี*้ *

อัตราค่ าบริการนี ้ รวม
✓
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป และ กลับตามรายการที่ระบุ ชัน้ Economy Class รวมถึงค่าภาษี สนามบินและค่าภาษี น ้ามันทุกแห่ง
✓
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศตลอดเส้ นทางตามรายการระบุ

✓

✓
✓
✓

✓
✓

ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการที่ ระบุ หรื อ เทีย บเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง) ในกรณี มี งานเทรดแฟร์ การแข่งขัน กี ฬ า หรื อ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้ โรงแรมตามกาหนดการณ์ เต็ม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็ นเมือง
ใกล้ เคียงแทน โดยอ้ างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ ท้องเครื่ องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริ ษัท กับ สายการบิน Air Asia คือ
อนุญาตให้ ผ้ เู ดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋ าลงใต้ ท้องเครื่ องบินได้ ท่ านละไม่ เกิน กิโลกรัม เท่านัน้ และ สัมภาระที่ถือ
ขึ ้นเครื่ อง มีนา้ หนักไม่ เกิน กิโลกรัม เท่านัน้
ค่ามัคคุเมศก์ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าเบี ้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนี ้ ไม่ รวม
×
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้ อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ
×
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศฮ่องกง กรณี ประกาศให้ กลับมายื่นร้ องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางประเทศฮ่องกง ได้
ประกาศยกเว้ นการยื่นวีซา่ เข้ าประเทศฮ่องกงให้ กบั คนไทยสาหรับผู้ที่มีความประสงค์ไปพานักระยะสันเพื
้ ่อการท่องเที่ยว
ในประเทศฮ่องกงไม่เกิน วัน) กรณีมีการประกาศให้ ยื่นขอวีซา่ กระทันหันก่อนการเดินทาง จะมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มท่านละ
ประมาณ ,000 บาท โดยยื่นวีซา่ ที่สถานทูตจีน
×
ค่าธรรมเนี ยมในกรณี ที่ กระเป๋ าสัม ภาระที่ มีน า้ หนักเกิ น กว่าที่สายการบิ น นัน้ ๆก าหนดหรื อสัมภาระใหญ่ เกิ น ขนาด
มาตรฐาน ท่านสามารถโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ ท้องเครื่ องบิน ท่านละ
×
ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว
×
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
×
ทิปคนขับรถ หั วหน้ าทัวร์ และ มั คคุ เทศก์ ท้ องถิ่น ตามธรรมเนี ยม ท่ านละ , บาท/ทริ ป /ต่ อลูกค้ า ผู้
เดินทาง ท่ าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้ นเฉพาะ เด็กอายุไม่ ถึง ปี ณ วันเดินทางกลับ ทัง้ นี ท้ ่ าน
สามารถให้ มากกว่ านีไ้ ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน
×
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษัท
เงื่อนไขสาคัญที่ท่านควรทราบก่ อนการเดินทาง
คณะเดินทางจาเป็ นต้ องมีขึน้ ต่ า ท่ าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่าน
ยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางบริ ษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ ทกุ ท่านเดินทางตามความ
ประสงค์ต่อไป ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื่นต่อไป โดยทาง
บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทังนี
้ ้ กรุณาอย่าเพิ่งคอนเฟิ ร์มลางาน
-

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง ,
สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศ
ฮ่องกง สามารถให้ บริ การวันละ ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความ

-

-

เหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนันๆ
้ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
หนังสือเดินทาง หรื อ พาสปอร์ ต ผู้เดินทางทุกท่าน จะต้ องมีอายุคงเหลืออย่างน้ อย เดือน ณ วันเดินทางกลับถึง
ประเทศไทย และจะต้ องมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า สาหรับประทับตราที่ดา่ นตรวจคนออก และ เข้ าเมือง
เนื่องจากการท่ องเที่ยวในครัง้ นี ้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายขาดกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ทางบริ ษัท
จึงขอสงวนสิทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ในบริ การบางส่วนที่ทา่ นไม่ต้องการได้ รับบริ การ
กรณีท่ ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้ าเมือง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึน้ และ
จะไม่ สามารถคืนเงินค่ าทัวร์ ท่ ที ่ านชาระเรียบร้ อยแล้ ว
หากวันเดินทาง เจ้ าหน้ าที่สายการบิน หรือ ด่ านตรวจคนออก และ เข้ าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรื อ
พาสปอร์ ตของท่ านชารุ ด เช่น เปี ยกน ้า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึง่ มีหน้ าใดหน้ าหนึง่ หายไป มีกระดาษหน้ าใดหน้ าหนึ่ง
หลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้ น ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น ทางสายการบิน หรื อ เจ้ าหน้ าที่
ด่านตรวจคนออก และ เข้ าเมือง มีสิทธิ์ไม่ อนุ ญาตให้ ท่านเดินทางต่ อไปได้ ดังนันกรุ
้ ณาตรวจสอบสภาพหนังสือ
เดินทางของท่านให้ เรี ยบร้ อยก่อนออกเดินทาง กรณีชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทา
หนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ ฉบับเก่าไปอ้ างอิง และ ยืนยันด้ วย พร้ อมกับแจ้ งมาที่บริ ษัทเร็ วที่สดุ เพื่อยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ ส่งเอกสารมาที่บริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว กรณี ที่ยงั ไม่ออกตัว๋ เครื่ องบิน จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มีค่าใช้ จ่าย แต่หากออกตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้ อยแล้ ว ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งทังหมด
้
ซึง่ โดยส่วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อน
ออกเดินทาง ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั กระบวนการและขันตอนของแต่
้
ละกรุ๊ปเป็ นสาคัญ
เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นตัว๋ เครื่ องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่
เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลือ่ น ขอคืนเงิน ได้ ทกุ กรณี

-

ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป - กลับพร้ อมกัน หาก
ต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริ ษัททัวร์ เรี ยกเก็บ

-

เกี่ยวกับการจัดที่น่ ังบนเครื่องบิน จะเป็ นไปตามที่สายการบินกาหนด ซึ่งทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
แต่ทงนี
ั ้ ้และทังนั
้ น้ ทางบริ ษัทจะพยายามให้ ทา่ นที่มาด้ วยกัน ได้ นงั่ ด้ วยกัน อย่างที่ดีสดุ

-

กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริ ษัทได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว (กรณีตวั๋ Refund ได้ หมายถึง เรี ยกเงิน
คืนได้ บางส่วน) ผู้เดินทางจาเป็ นจะต้ องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้

-

ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้
ห้ องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) และห้ องคู่ (Twin / Double) และ ห้ องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องพัก
อาจจะไม่ติดกัน หรื อ อาจอยูค่ นละชัน้ คนละอาคารกัน ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ระบบการจัดการของโรงแรม

-

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของ
สายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์ ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ
ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ ที่นอกเหนือการควบคุมจากทาง
บริ ษัท) โดยทางบริ ษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

-

-

กรณีท่ ที ่ านต้ องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั ทังๆ
้ ที่สายการบิน หรื อในส่วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคง
ให้ บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หรื อบางส่วนให้ กบั ท่าน
หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้ าชมได้ ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไม่คืนค่าใช้ จ่าย เนื่องจากทางบริ ษัทได้ ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้ จ่ายแบบเหมาจ่า ยไปล่วงหน้ าทังหมดแล้
้
ว
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หรื อบางส่วนให้ กบั ท่าน ในกรณีดงั นี ้

➢

กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง ห้ ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรื อสิง่ ของห้ ามนาเข้ าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้ อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้ าเมืองห้ าม
เดินทาง

➢

กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา่ อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

➢

กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมือง ให้ กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวที่พานักอยูใ่ น
ประเทศไทย

-

ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่ านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง

-

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

-

บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้ วง
, การนั ดหยุดงาน , การก่ อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ

-

บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่ าน , เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง

-

เมื่อท่ านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ทัง้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บ
เงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆ ทัง้ หมด

-

รายการนี เ้ ป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯอีกครั ง้ หนึ่ ง หลังจากได้ สารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามที่ระบุในโปรแกรม

-

กรณีผ้ ูเดินทางต้ องการความช่ วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่ น ใช้ วีลแชร์ กรุณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่างน้ อย วันก่อนการ
เดินทาง หรื อตังแต่
้ ที่ทา่ นเริ่ มจองทัวร์ มิฉะนันบริ
้ ษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ าได้

-

มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่ มีสิทธิในการให้ คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้จดั กากับเท่านัน้

-

กรณีต้องการพักแบบ ท่ าน ต่ อห้ องหรือห้ องแบบ เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก ห้ อง คือ ห้ องพักคู่ และ ห้ องพักเดี่ยว อาจไม่มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม หรื อ หากมีทางบริ ษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามจริ งทังหมด
้

-

บริ การนา้ ดื่มท่ านวันละ ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่ มแจกในวันที่ ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้ าย ของการเดินทาง
ยกเว้ นวันอิสระจะไม่มีน ้าดื่มแจก

-

ในกรณีท่ ตี ้ องทาวีซ่าข้ ามด่ านจีนจะมีค่าใช้ จ่ายอยู่ท่ ปี ระมาณ ,

บาท (ปรกติใช้ วีซ่ากรุ๊ ป)

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
•

กรุณาทาการจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่างน้ อยประมาณ
ละ ,000 บาท หลังจากที่ทา่ นส่งเอกสารการจอง วัน

•

กรณีลกู ค้ าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง
ทัวร์ เต็มจานวน 100%

•

ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนออกเดินทางอย่างน้ อย

•

หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญ าตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติให้ ลูกค้ าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่วงหน้ า

•

หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญ าตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติให้ ลูกค้ าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่วงหน้ า

•

หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญ าตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติให้ ลูกค้ าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่วงหน้ า

•

หากชาระไม่ครบตามจานวน บริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข

•

เมื่อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขและข้ อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ ทงหมด
ั้
นี ้แล้ ว

•

หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ ว โปรดส่งสาเนาเอกสาร หลักฐานการชาระเงิน พร้ อมระบุชื่อผู้จอง โปรแกรมที่เดินทาง , พี
เรี ยดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรื อ ไลน์ ที่ทา่ นสะดวก

•

ส่งรายชื่อสารองที่นงั่ ผู้เดินทางจาเป็ นจะต้ องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง หน้ าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้ อมูลผู้เดินทางครบถ้ วน
ชัดเจน โดยลงลายมือชื่อพร้ อมยืนยันว่าต้ องการเดินทางท่องเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรี ยดวันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใคร
บ้ าง , เบอร์ โทรศัพท์ที่สะดวกให้ ติดต่อกรณี ที่ท่านไม่ส่งสาเนาหนังสือเดินทาง หน้ าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้ อมูลผู้ เดินทาง
ครบถ้ วนชัดเจนมาให้ ทางบริ ษัทฯ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิ ดจากความ
ผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบินหรื อ บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ใดๆ ทังสิ
้ ้น

วัน ก่อนออกเดินทาง พร้ อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ ท่าน

วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่า

วัน ก่อนออกเดินทาง

ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระ
➢
สาหรั บ น า้ หนั ก ของสัม ภาระที่ ทางสายการบิ น อนุ ญ าตให้ บ รรทุ ก ใต้ ท้ อ งเครื่ อ งบิ น คื อ 0 กิโลกรั ม (สาหรั บ
ผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / Economy Class) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
(ท่านต้ องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม กรณีที่กระเป๋ าของท่านไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของสายการบินกาหนด)
➢
สาหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึน้ เครื่องได้ ต้ องมีนา้ หนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง ยาว และ สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18
นิ ้ว) ขนาดตามความเหมาะสม ไม่สามารถนาของเพลง และ ของมีคนขึ ้นบนเครื่ องได้ กรณี ที่ท่านจาเป็ นต้ องนาไปด้ วย

➢

➢

➢

จาเป็ นจะต้ องใส่กระเป๋ าเพื่อโหลดลงใต้ ท้องเครื่ อง หากไปถึงด่านตรวจสัมภาระและยังอยู่ในกระเป๋ าถื อขึ ้นบนเครื่ องบิน
ท่านจะต้ องทิ ้งวัตถุนนๆ
ั้
เกี่ยวกับแบตเตอรี่สารอง หรือ อุปกรณ์ ท่ มี ีแบตเตอรี่ทุกชนิด กรมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรื อ ไออาต้ า
(IATA) มีกฎมาตราฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่ ขึ ้นบนเครื่ องบิน ห้ ามนาแบตเตอรี่ สารอง ใส่ กระเป๋า
เดินทางโหลดลงใต้ ท้องเครื่องบิน แต่สามารถใส่กระเป๋ าสัมภาระถือขึ ้นบนเครื่ องบินได้ ตามความจุดงั นี ้
- แบตเตอรี่สารอง ที่มีความจุไฟฟ้า ,000 mAh หรื อน้ อยกว่า Wh สามารถนาขึ ้นเครื่ องได้ ไม่ระบุจานวนชิ ้น
- แบตเตอรี่สารอง ที่มีความจุไฟฟ้า ตังแต่
้
,000 – 32,000 mAh (หรื อมากกว่า Wh.) สามารถนาขึ ้นเครื่ องได้ ท่าน
ละไม่เกิน ชิ ้น
- แบตเตอรี่สารอง ที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า ,000 mAh (หรื อมากกว่า Wh) ไม่อนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องในทุกกรณี
กรณีที่ต้องมีการเดินทางด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้ จ่ายที่สมั ภาระน ้าหนักเกิน
(ท่านจาเป็ นต้ องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย , สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี

คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศฮ่ องกง
(สาหรับกรณีการเข้ าประเทศฮ่ องกง ด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1.

หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ อายุไม่ต่ากว่า เดือน ณ วันเดินทางกลับจากประเทศฮ่องกง และมีหน้ าว่าง
อย่างน้ อย หน้ า

กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศฮ่องกงจะต้ องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้ าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสัน้
ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน วัน
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศฮ่องกง มิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ า
ข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
** หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่ อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างลูกค้ า
และบริษัท **
2.
3.
4.

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้ วางใจ ให้ เราบริการ **

