มาเก๊ า จูไห่ สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินแอร์ มาเก๊ า NX
*** เนื่องจากตั้งแต่ 20กันยายน-30 พ.ย. 2560 มีการยกเลิกวีซ่าหน้ าด่ านแบบกรุ๊ป 144ชม.
ต้ องเก็บเอกสารเพิม่ เติม (ค่าใช่ จ่าย 1,500.-บาท ต่ อท่ าน 4วันทาการ) สาหรับท่ านที่มีการทา
จองเข้ ามาในช่ วงเวลาดังกล่ าว***
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

เที่ยง

คา่

1

กรุ งเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้ งตลาดกงเป่ ย

✈

X

O

2

จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้าน
ผ้า -วัดผูโ่ ถว

O

O

O

O

O

✈

จูไห่-มาเก๊า- วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริ มทะเล – โบสถ์เซ็นต์
ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน-กรุ งเทพฯ
กาหนดวันเดินทาง:
ธันวาคม : 02-04, 03-05 ธ.ค. 60
3

โรงแรมที่พัก
MINAN
HOTEL ,DOWNTOW
N HOTEL หรือเทียบเท่ า
MINAN
HOTEL ,DOWNTOW
N HOTEL หรือเทียบเท่ า

8,991.-

ธันวาคม : 09-11,10-12 ธ.ค. 60

10,999.-

ธันวาคม : 04-06,05-07,06-08 ธ.ค. 60
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ธันวาคม : 11-13 ,12-14,13-15 ธ.ค. 60

8,999.-

ธันวาคม : 30ธ.ค. – 01ม.ค. 61 , 31ธ.ค. – 02ม.ค. 61

14,999.-

ไฮไลท์ .....ราคาทัวร์ สบายกระเป๋ า
1. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”
2. ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
3. สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดอาม่ า ที่มาเก๊ า
4. ช้ อปปิ้ งสุ ดมันส์ ที่ ตลาดใต้ ดินกงเป่ ย
5. เมนูพิเศษ เป๋ าฮื้อ + ไวน์ แดง
**หมายเหตุ:1. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท่านละ ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริ ป เท่านั้น ส่วนหัวหน้าทัวร์
ขึ้นอยูก่ บั ควมพึงพอใจในการให้บริ การ**
2. ราคาเด็กต่ากว่า 18 ปี เก็บเพิม่ จากค่าทัวร์ขา้ งต้น 3,000 บาท/ท่าน
วันแรก กรุงเทพฯ – มาเก๊ า – จูไห่ - ช้ อปปิ้ งตลาดกงเป่ ย
09.00 น.

พร้อมกัน ท่าอากาศยานสนามบินสุ วรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ P สาย
การบินแอร์มาเก๊าโดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั
ท่าน

11.35 น.

ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX885

12.15 น.
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15.25 น.

เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่ าประเทศ

16.00 น.

ไทย 1 ชั่วโมง)นาท่านเดินทางสู่ตวั เมือง มาเก๊า เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานและน่ าสนใจ ในอดีต
มาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิม
จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ ติดต่อค้าขายกับชาวจีน
และมาสร้า งอาณานิ ค มอยู่ใ นแถบนี้ ที่ส าคัญ คื อ ชาวโปรตุเ กสได้น าพาเอาความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทางด้า น
สถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทาให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มี่การ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรี ยกได้ว่าเป็ น “ยุโรปใจกลาง
เอเชีย” มาเก๊าอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ลในอดีต
มาเก๊าเป็ นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทัง่ วันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทาพิธีส่ง
มอบมาเก๊าคืนให้กบั สาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็ นหนึ่ งในเขตปกครองพิเศษของ
จีนอย่างสมบูรณ์แต่ยงั คงสภาพการเมืองการปกครองในรู ปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ
เดิ น ทางสู่ จู ไ ห่ โ ดยรถโค้ช ปรั บ อากาศผ่า นด่ า นกงเป่ ย ท่ า นจะต้อ งลากกระเป๋ าสัม ภาระของท่ า นเอง
(ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้
เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่ ” ได้รับการ
ยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็ น “เมืองมหัศจรรย์แห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน” นาท่านสู่ ตลาดใต้ ดินกง
เป่ ยหรื อตลาดใต้ ดิน แหล่ งช้อ ปปิ้ งแหล่ งใหญ่ของเมื อ งจูไ ห่ มีสิ นค้า มากมายให้ท่า นเลื อ กซื้ อ อาทิเช่ น
โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, MP3, MP4, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้าตามแฟชัน่ ตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้,
อาหาร และขนม ฯลฯ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

MINAN HOTEL ,DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง จูไห่ -ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่- ร้ านบัวหิมะ-ร้ านหยก-ร้ านผ้ า –วัดผู่โถว- พระราชวังหยวนหมิงหยวน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านนัง่ รถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD ถนนเรี ยบชายหาดที่สวยงามแสนจะโร
แมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อ
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ว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชายหาดแห่งนี้ได้มีการนาเก้าอี้ หรื อม้านัง่ ซึ่งทามาสาหรับ 2
คนนัง่ เท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รัก ผ่านชม สาวงามหวีหนี่ จูไห่ ฟิชเชอร์
เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซี ยงหู เป็ นรู ปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุก
อยูร่ ิ มทะเล และนาท่ านเดินทางสู่ ศูนย์ สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ เพื่อฝากคนที่ท่านรัก
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาท่ านชมสิ นค้าพืน้ เมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่ น ใบชา หยก ครีมไข่ มุก ผ้ าไหม ฯลฯ เพื่อฝากคนทีท่ ่ านรัก
จากนั้นนาท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สงั กระจายเพือ่ ความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเพือ่ ความ
โชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพือ่ การมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพือ่ อายุยนื นาน

คา่

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป๋ าฮื้อ + ไวน์ แดง

ที่พัก

MINAN HOTEL ,DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม จูไห่ -มาเก๊ า- วัดอาม่ า-เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล – โบสถ์ เซ็นต์ ปอล – เซนาโด้ สแควร์ - เวเน เชี่ยน-กรุงเทพฯ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านชม วัดอาม่ า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทบั ทิมที่ วัดอาม่า ซึ่งเป็ นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สาหรับ
นักท่องเที่ยวสาหรับวัดแห่งนี้ต้งั อยูใ่ กล้กบั ทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบ
ลดหลัน่ กันไปตามพื้นที่ทอี่ านวย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ต้งั อยูร่ ิ มเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุม้ ประตูก็จะพบกับ
ศาลของเจ้าแม่ทบั ทิมตั้งอยู่ ..นอกจากนั้นก็ยงั มี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชาน
หลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลทีไ่ ด้มีการสร้างเพือ่ ถวายให้แก่เจ้าแม่ทบั ทิม จากนั้นผ่านชม
เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล รู ปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกส
สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กบั ประเทศจีน .... จากนั้นนาท่านแวะซื้อ
ขนมพืน้ เมืองมาเก๊ า ขนมทาร์ ตไข่ และทองพับห่ อสาหร่ ายที่ขนึ้ ชื่อ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านมายัง ซากประตูโบสถ์ เซนต์ ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี
1835 ทาให้วทิ ยาลัยเซนต์ปอลที่อยูต่ ิดกับโบสถ์ ก็กลายเป็ นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอี
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เดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็ นโบราณสถานที่ยงั หลงเหลืออยูข่ องวิทยาลัยเซนต์ปอลคือ
ประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตร
การศึกษาไว้อย่างพิถีพถิ นั ขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปั จจุบนั ถูกมาเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองมา
เก๊า เซนาโด้ สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็ นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วย
สถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอย
มากมาย....จากนั้นเดินทางต่อที่ The Venetian Resort โรงแรมสุดหรู เลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส
ให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรู ปและชมความงามสัมผัสเมืองจาลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้ าจาลองเสมือน
จริ งภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็ นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดัง
ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ ง เพือ่ ลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนม
หลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรื อ ล่องเรื อกอน
โดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ ราคาท่านละ 120 เหรี ยญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม
หรื อจะ เสี่ ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูท่ ้งั หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ากว่า 21 ปี เข้าไป
ภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทาการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุ ภาพ)
เย็น

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย.....เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

19.26 น.

ออกเดินทางจากสนามบิน เพือ่ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX882

19.00 น.
21.26 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิรู้ลืม

21.00 น.
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**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็ นสาคัญ**
“ราคาทัวร์ สาหรับคนไทยเท่านั้น /ไม่ มีราคาเด็ก”

ราคาผู้ใหญ่พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(เสริมเตียงและไม่ เสริม
เตียง)

ธันวาคม : 02-04, 03-05 ธ.ค. 60 (รวมวีซ่า144ชม)

8,991.-

11,991.-

5,900.-

ธันวาคม : 09-11,10-12 ธ.ค. 60 (รวมวีซ่า144ชม)

10,999.-

13,999.-

5,900.-

ธันวาคม : 04-06,05-07,06-08 ธ.ค. 60 (รวมวีซ่า144
ชม)

6,991.-

9,991.-

3,900.-

ธันวาคม : 11-13 ,12-14,13-15 ธ.ค. 60

8,999.-

11,999.-

3,900.-

ธันวาคม : 30ธ.ค. – 01ม.ค. 61 , 31ธ.ค. – 02ม.ค. 61

14,999.-

17,999.-

5,900.-

วันที่เดินทาง

พักเดี่ยว

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ นเจิ้น)กาหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิ มะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม,
หยก ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลู กค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้า
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300
หยวน / คน / ร้าน
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
- กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์
จะต้อ งดาเนิ นก่ อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดิ นทาง
เท่านั้น
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณี ที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้
ทางบริ ษทั อาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน ประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
7.ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่ โมง (ไม่สามารถทาคืนได้ในกรณี ลูกค้าที่มีวซี ่าอยูแ่ ล้วและสาหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
กรณี ที่ทาง ตม. จีน ประกาศปิ ด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ปแบบ 144 ชัว่ โมง เพื่อเข้าเซิ นเจิ้นและจูไห่ ทางบริ ษทั ขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตาม
จริ ง และทางบริ ษทั ฯขอ สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณี ลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่า
ทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น)
อัตรานี้ไม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
5. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
6. ค่าทิปสาหรับคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,200 บาท /ทริ ป/ต่อท่าน (ประมาณ 200 หยวน )
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เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1.กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจา 10,000 บาท(ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจาแล้ว
เท่านั้น)หากต้องยืน่ วีซ่า ต้องเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ากว่า 7วัน
ทาการ)
2.การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ให้เรี ยบร้อยก่อน
กาหนดเนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
เงื่อนไขการให้ บริการ
1.บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาตให้เดินทาง
ออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2.บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯไม่สามารถควบคุม
ได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3.บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย
ทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ)
4.บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน10 ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6.เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจา
1. การยกเลิกการเดินทางตั้งแต่วนั จองจนถึงก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขอยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
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4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นั่งกับสายการ
บินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด ไม่ว่ายกเลิก
ด้วยกรณี ใดๆ
6. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดิ นทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไ ว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
**สาคัญ!! บริ ษทั ทาธุรกิ จเพื่อ การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุ นให้ลู กค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่ อ งกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือ ง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลู กค้าทุกท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้งั สิ้น**
7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และได้ดาเนิ นการ ออกตัว๋ เครื่ อ งบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋
REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2.ทางบริ ษทั ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3.หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
4.นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กาหนด เช่น ต้อง
เป็ นผูท้ ี่มี ร่ างกายแข็งแรง และช่ ว ยเหลื อ ผูอ้ ื่ นได้อ ย่า งรวดเร็ ว ในกรณี ที่เ ครื่ อ งบิน มี ปัญหา เช่ น สามารถเปิ ดประตู ฉุกเฉิ นได้
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย และอานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.เนื่ อ งจากการวางแปลนห้อ งพัก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกัน จึ ง อาจท าให้ห้อ งพัก แบบห้อ งเดี่ ย ว (Single) และห้อ งคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมีห้องพักแบบ 3 ท่าน
จานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้อง
แสดงเหตุผล เนื่ อ งจากเป็ นสิ ท ธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ ง อยู่เหนื อ การควบคุ มของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึ ง ในระหว่างการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี
ที่ผูร้ ่ วมเดิ นทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื อ งของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดิ นทางออก หรื อ เข้า
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมี
การเปลี่ ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อ เพื่อ ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่ วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิ ทธิ
ดังกล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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