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MFM01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง
เดินทาง เดือน มกราคม – เมษายน 2562
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FD762

DMK (กรุงเทพ) – MFM (มาเก๊า)

10.20 – 13.45

FD767

MFM (มาเก๊า) – DMK (กรุงเทพ)

22.40 ‐ 00.30

บินด้วยสายการบิน AIR ASIA (FD) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินดอนเมือง (DMK)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และ ถือขึน้ เครือ่ งบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1
07.00

10.20

13.45

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วฒ
ั นธรรมจีน –
ตลาดใต้ดินกงเป่ ย
(-/-/D)
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3
เคาน์ เตอร์เช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิ น Air Asia โดยมีเจ้าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาํ แนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก
เดินทาง ข้อควรทราบ: ประเทศมาเก๊าไม่อนุ ญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ
หากฝา่ ฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิ เศษ) โดยสายการบิน
Air Asia เที่ยวบินที่ FD 762 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้
เรีย บร้อยก่อ นขึ้น เครื่อ งบิน หรือ ท่านสามารถเลือ กซื้ออาหารและเครื่อ งดื่มได้บนเครื่อ งบิน ใช้เวลาบิน
โดยประมาณ 3 ชัวโมง
่ 35 นาที **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิ เศษ) (ตามเวลาท้องถิน่ จะ
เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชั ่วโมง)
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช ทุกท่านจําเป็ นต้องรับผิดชอบสัมภาระและดูแล ทรัพย์สนิ ส่วนตัว
ผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง **
นํ าท่านเดินทางสู่ สวนหยวนหมิ งหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ (Old Summer Palace) เป็ น
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงมากแห่งหนึ่ง ปจั จุบนั หากล่าวถึงพระราชวังฤดูรอ้ นก็จะหมายถึงอีเ๋ หอหยวน แต่
สมัยก่อนพระราชวังฤดูรอ้ นตัง้ อยูท่ ห่ี ยวนหมิงหยวนมาก่อน แต่หลังจากถูกเผาทําลาย พระราชวังฤดูรอ้ นจึง
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ถูกสร้างใหม่ทอ่ี เี๋ หอหยวนพระราชวังฤดูรอ้ นทีห่ ยวนหมิงหยวนถูกสร้างขึน้ ในปี 1707 สมัยจักรพรรดิคางซี
และถูกเผาทําลายลงในปี 1860 จากการบุกของกองทัพอังกฤษในช่วงสงครามฝิ่นครัง้ ทีส่ องปจั จุบนั หยวนหมิง
หยวนเหลือเพียงซากปรักหักพังทีเ่ ป็ นร่องรอยของพระราชวังเก่า โดยซากทีเ่ หลือนัน้ มีแต่พระราชวังส่วนที่
สร้างเป็ นแบบยุโรปซึง่ ใช้หนิ สร้างเท่านัน้ ส่วนอาคารแบบจีนดัง้ เดิม ซึง่ ใช้ไม้สร้างนัน้ ไม่เหลือซากเลย จนทํา
ให้คนคิดว่าพระราชวังทีน่ ่แี ต่เดิมเป็นแบบยุโรป ทัง้ ทีจ่ ริงๆส่วนนี้เป็ นเพียงส่วนน้อย แต่พน้ื ทีส่ ว่ นใหญ่ปจั จุบนั
เป็ น สวนสาธารณะที่ก ว้า งใหญ่ ร ฐั บาลจีน เคยมีแผนที่จ ะสร้า งพระราชวัง ในหยวนหมิง หยวนขึ้น มาใหม่
เหมือนกับทีท่ ํากับสิง่ ก่อสร้างหลายแห่งในปกั กิง่ แต่สุดท้ายก้ตดั สินใจเหลือซากเอาไว้ เพื่อเก็บไว้เป็ นความ
ทรงจํา บริเวณทีเ่ รียกรวมๆว่าสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนนี้ทจ่ี ริงแบ่งเป็ นสามส่วนใหญ่ๆ คือ หยวนหมิง
หยวน ฉี่ ชุ น หยวน และ ฉางชุ น หยวน ป จั จุ บ ัน ทางเข้า หลัก ของที่น่ี อ ยู่ ท่ีฉ่ี ชุ น หยวน นํ า ท่ า นชมโชว์
วัฒ นธรรมจี น (Traditional Show) โชว์แ สง สี เสีย ง ซึ่ง เป็ น โชว์ป ระกอบการแต่ ง กายต่ า งๆ อาทิเ ช่ น
เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธปี ราบดาภิเษก และการละเล่นในพระราชพิธตี ่างๆ (หมายเหตุ :
หากกรณีทฝ่ี นตก หรือเหตุสดุ วิสยั ไม่สามารถชมโชว์ได้ ทางบริษทั ฯ ขออนุญาตปรับเปลีย่ นโปรแกรมหรือคืน
เงินค่าชมโชว์ ตามอัตรากรุ๊ปเป็ นการทดแทน) จากนัน้ ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้านานาชนิดที่ ตลาดใต้ ดินกง
เป่ ย เสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTER ท่านจะสนุ กสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูกทัง้ กระเป๋า ก้อปปี้
แบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซือ้ เสือ้ ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครือ่ งประดับสําหรับคุณผูห้ ญิง

คํา่
พักที่

บริ การอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ!! เมนูเป่ าฮื้อและไวน์ แดง
365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า
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วันที่ 2 จูไห่ – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิ ว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก –
ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เซินเจิ้น
(B/L/-)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เมื องฮ่ องกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอรี่ เขตบริห ารพิเ ศษฮ่ อ งกงแห่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็ น เขต
ั่
ปกครองตนเองริมฝงทางใต้
ของประเทศจีน ในทางภูมศิ าสตร์มสี ามเหลีย่ มปากแม่น้ํ าจูเจียงและทะเลจีนใต้
โอบรอบ ฮ่องกงเป็ นที่รู้จกั ในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม. และ
ประชากรกว่าเจ็ดล้านคน เป็ นเขตที่มปี ระชากรอยู่อาศัยหนาแน่ นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง
93.6% มีเชือ้ ชาติจนี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ทพ่ี ดู ภาษากวางตุง้ ของฮ่องกงกําเนิดจาก
มณฑลกวางตุ้งที่อ ยู่ติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนี ส งครามและการปกครองระบอบคอมมิว นิส ต์ในจีน
แผ่นดินใหญ่ตงั ้ แต่คริสต์ทศวรรษ 1930
นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิ ว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็ นวัดหนึ่งทีป่ ระชาชนชาวจีนให้
ความเลือ่ มใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึน้ เพือ่ ระลึกถึงตํานานแห่งนักรบราชวงศ์ซง่ ในสมัยทีป่ ระเทศจีนยัง
ั บนั นี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสูเ้ พือ่ ช่วงชิง
ไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปจจุ
อาณาจักรน้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึง่ มีประวัตเิ ล่าต่อกันมาว่า ขณะนัน้ เองยังมีนกั รบ
เอกชือ่ "แช กง" เป็นแม่ทพั ปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยาํ เกรงต่อกําลังพลทีก่ ล้าหาญใน
กองทัพของท่าน ยามทีอ่ อกรบเพือ่ ต้านข้าศึกศัตรูทกุ ทิศทาง ทุกๆครัง้ ท่านใช้สญ
ั ลักษณ์รปู กังหัน 4 ใบพัดติด
ไว้ดา้ นหน้ารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มีความเชือ่ ว่าเมือ่ พกพาสัญลักษณ์รปู กังหันนี้ไป ณ ที่
ใดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิรมิ งคล นําพาแต่ความโชคดี มีอาํ นาจเข้มแข็ง เสริมกําลังใจให้แก่กองทัพของท่าน
ชือ่ เสียงในการนําทัพสูศ้ กึ ของท่านจึงเป็นตํานานมาจนทุกวันนี้ เมือ่ 300 กว่าปีทแ่ี ล้วเดิมทีวดั นี้เป็นวัดเล็กๆ
เป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่และอนุรกั ษ์โบราณสถานซึง่ อยูท่ างด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993
ั ้ งใหญ่ของท่านแชกงซึง่ เป็นเทพประจําวัดแห่งนี้ ซึง่ ทางด้านข้าง
บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรปู ปนสู
มีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกงั หันอยูห่ ลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนทีเ่ ข้าวัดแชกงจะต้อง
หมุนกังหัน หรือทีเ่ รียกว่า "กังหันนําโชค" เพือ่ หมุนแต่สงิ่ ดีๆ เข้ามาในชีวติ และก่อนทีท่ า่ นจะออกจากวัด
จะต้องตีกลองให้เสียงดังสนันเพื
่ อ่ ความเป็นสิรมิ งคล
นําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็นวัดไหว้พระสละโสด และเสีย่ ง
ั
เซียมซีสดุ แม่น ตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปตยกรรมแบบเซนที
ง่ ดงาม และสงบเงียบ ใบไม้ใบหญ้า
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ั ่ นดินใหญ่) อยูถ่ นน
ได้รบั การดูแลอย่างพิถพี ถิ นั วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝงแผ่
หวังต้าเซียน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึง่ วัดแห่งนี้เป็ นทีป่ ระดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้า
หลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคไู่ ม่ใช่การขอความรักจากเทพเจ้าองค์น้แี ต่
อย่างใด แต่เป็ นการเดินมาข้างๆ ซึง่ จะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็ นรูปปนั ้

กลางวัน

คํา่

สีทองมีเสีย้ วพระจันทร์อยูด่ า้ นหลังประทับอยู่ ซึง่ ชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันทีน่ ่ี โดยการขอพรกับเทพ
เจ้าองค์น้ตี อ้ งใช้ดา้ ยแดงผูน้ ้วิ เอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ !! เมนู ห่านย่าง
นํ าท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซื้อ เครื่องประดับที่สวยงาม ไม่
เหมือนใคร เป็ นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อเป็ นสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึ่งมี
ลักษณะสวยงาม โดดเด่น เป็ นรูปกังหันลมทีม่ ชี อ่ื เสียงและเป็ นทีน่ ิยมกันทัวโลก
่
ทีถ่ อื กําเนิดขึน้ ทีน่ ่ี นํ า ท่ า น
เดินทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) ให้ทกุ ท่านได้เลือกชมสินค้าโอท๊อปขึน้ ชือ่ ของเมืองจีน
จากนัน้ ให้ทา่ นอิสระช้อปปิ้งทีย่ า่ น จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) และ ถนนนาธาน (Nathan Road) ซึง่ เป็น
่ กมุมโลกท่านจะได้เลือกซือ้ สินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่ จุใจ ไม่
แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัวทุ
ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงแห่งนี้ มีทุกสิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องการ
ศูนย์การค้าทีก่ ว้างขวางเหล่านี้เป็ นแหล่งรวมห้องเสือ้ จําหน่ายสินค้าแยรนด์เนม จากดีไซเนอร์ชอ่ื ดังจากทั ่ว
ทุกมุมโลก อีกทัง้ ยังเป็นที่ ทีค่ ณ
ุ สามารถจะอิม่ เอมกับอาหารชัน้ เลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหาร
รสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อป ปิ้งที่ โอเชีย่ น เทอร์มนิ ลั (Ocean Terminal) แหล่งรวม สินค้า Brand Name
ชัน้ นําทีม่ ใี ห้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน เช่น Esprit , Emporio Armani , Giogio Armani , DKNY ,
Mark & Spencer หรือเลือกซือ้ ของฝากให้คณ
ุ น้องๆ หนูๆ ได้ท่ี Toy’s R Us
อิ สระอาหารคํา่ เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง

นําทุกท่านข้ามด่านสู่เมืองเซิ นเจิ้น โดยรถไฟ
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พักที่
วันที่ 3
เช้า

ั่
เป็ นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน เมืองเซินเจิน้ เป็นเมืองชายแดนริมฝงตรงข้
าม
กับเกาะฮ่องกง มีพน้ื ที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิน้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิน้ เขต
เศรษฐกิจพิเศษเซินเจิน้ และเขตมณฑลเซินเจิน้ สมัยก่อนเมืองเซินเจิน้ เป็นเพียงหมูบ่ า้ นชาวประมง เมือ่ ปี
ค.ศ. 1980 ได้ถกู คัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทําให้มคี วามเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มาก
ขึน้ มีการจัดตัง้ ตลาดหลักทรัพย์ อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิง่ ปลูกสร้างต่างๆ พร้อมทัง้ จํานวนประชากร
ก็เพิม่ ขึน้ เป็น 2 เท่า
SHANSHUI TRENDS HOTEL หรือเทียบเท่า
เซิ นเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์ –
หมู่บา้ นชาวจีนพืน้ เมืองโบราณ Splendid of China – หมู่บา้ นวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิ ลปะวัฒนะ
ธรรม พิ เศษ !! เมนูเป็ ดปักกิ่ ง
(B/L/D)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญู
ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีทา่ นเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดีย่ ว
ั
องอาจไม่ครันคร้
่ ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมันคงดั
่
่งขุนเขา มีสติปญญาเลอเลิ
ศมาก และไม่เคยประมาท
การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ทา่ นช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลีย่ งพลํ้าแก่ฝา่ ยตรงข้าม และให้เกิดความ
ั่
ดังนัน้ ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบ
สมบูรณ์ดว้ ยคนข้างเคียงทีซ่ อ่ื สัตย์ หรือบริวารทีไ่ ว้ใจได้นนเอง
ไห้ทา่ นเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลต่อตนเองและครอบครัวในทุกๆ ด้าน นําท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese
Jade Shop) , ศูนย์รวมสินค้าพืน้ เมืองทีม่ ชี อ่ื เสียง คุณภาพดีของเมือง นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน
บัวหิ มะ (Herb Shop Snow Lotus) ,ร้านยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนย์รวมสินค้าพืน้ เมืองทีม่ ี
ชือ่ เสียง คุณภาพดีของเมืองจูไห่ ท่านสามารถเลือกซือ้ เพือ่ เป็นของฝากได้ทน่ี ่ี
นําท่านเดินทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปปิ้ ง เซ็นเตอร์ (Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรัพย์ของนักช้อปปิ้ง
เป็ นห้างช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ของเมืองเซินเจิน้ แหล่งช้อปปิ้งทีด่ งึ ดูดขาช้อปทัง้ หลาย นักช้อปปิ้งส่วนใหญ่จะ
เรียกทีน่ ่วี า่ มาบุญครองของเมืองจีน ทีน่ ่จี ะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสูง 5 ชัน้ ข้างในตึกจะมีสนิ ค้า
พืน้ เมืองมากมาย กระเป๋า เสือ้ ผ้า รองเท้า ซึง่ เป็ นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยีห่ อ้ ชือ่ ดังๆ ทัง้ นัน้ ไม่
ว่าจะเป็น กุชชี่ อามานี่ หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ทีน่ ่มี วี างขายให้เลือกซือ้ หามากมาย
ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็ม ี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬิกาข้อมือ ของปลอม
ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และด้วยความทีส่ นิ ค้า
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เที่ยง

คํา่
พักที่

เลียนแบบของจริงเหล่านี้มคี วามคล้ายคลึงเหมือนกันกับของจริงเป็นอย่างมาก เหมือนกันแทบจะทุก
กระเบียดนิ้ว เรียกว่าเหมือนกันอย่างกับแกะก็วา่ ได้ แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมา
เทียบกัน จึงทําให้สนิ ค้าเลียนแบบเหล่านี้ขายดิบขายดีเป็นอย่างมาก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชาวจีนพืน้ เมืองโบราณที่สวยงาม (Splendid of China) เป็ นสวนสนุกรวมทัง้
สองพืน้ ที่ (Splendid China Miniature Park & China Folk Culture Village) รูปแบบของสวนสะท้อนให้เห็น
ั
ถึงประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรมศิลปะสถาปตยกรรมโบราณประเพณี
และนิสยั ของชาติต่างๆ เป็นสวนสาธารณะที่
มีทวิ ทัศน์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ แห่งหนึ่งของโลกในปริมาณของภาพจําลองทีท่ าํ ซํ้า อุทยานได้รบั การพัฒนาและจัดการ
โดย บริษทั การท่องเทีย่ วและการท่องเทีย่ วรายใหญ่ China Travel Service หมูบ่ า้ นชาวจีนทีส่ วยงาม
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นวัฒนธรรม (Cultural Village) เป็ นศูนย์แสดงชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรม
ของชนเผ่าน้อยใหญ่ ทีก่ ระจายตามมณฑลต่างๆ ทั ่วประเทศจีน ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ภายในหมูบ่ า้ นวัฒนธรรมมีทอ่ี ยู่
อาศัยของชนเผ่าต่างๆ ทีส่ ร้างเท่าขนาดจริง 24 แห่ง จากทัง้ หมด 56 เผ่าทัวประเทศ
่
ท่ามกลางมวลไม้และ
สายนํ้าทีร่ ม่ รืน่ สวยงามมีชนเผ่าเจ้าของบ้านให้การต้อนรับ มีการแสดงกิจกรรม ประจําเผ่าให้ชม เช่น การเย็บ
ปกั ถักร้อย การทําขนม การร้องรําทําเพลง พร้อมทัง้ ชมโชว์ศลิ ปวัฒนธรรม จีนอันตระการตา
บริ การอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ !! เมนู เป็ ดปักกิ่ ง
นําท่านเดินทางสูจ่ ไู ห่ โดยรถโค้ช
365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า
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้
วันที่ 4 เซิ นเจิ น - จูไห่ - ถนนคู่รกั - สาวงามหวีหนี่ - วัดผูโ่ ถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์
เซนต์ปอล – จตุรสั เซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนี เชียน มาเก๊า
(B/L/-)
เช้า

กลางวัน

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านนั ่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดทีส่ วยงามแสนจะโรแมนติก
ซึง่ ทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมทิ ศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และทีไ่ ด้ชอ่ื ว่า
เป็ นถนนคูร่ กั เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มกี ารนําเก้าอี้ หรือม้านั ่งซึง่ ทํามาสําหรับ 2 คน
ั บนั เป็ นทีน่ ิยมของบรรดาคูร่ กั มาพักผ่อนกันมากมาย
นังเท่
่ านัน้ จึงได้ชอ่ื ว่าถนนคูร่ กั ปจจุ
ผ่านชม สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิ ชเชอร์ เกิ รล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สัญลักษณ์ของ
เมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู สร้างขึน้ จากหินแกรนิตทราย เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร นํ้าหนักโดยประมาณ
10 ตัน หวีหนีสาวงามทีย่ นื ถือไข่มกุ บิดเอวพลิว้ ริว้ ชายผ้าพัดพลิว้ อุ่นรอยยิม้ ทัง้ บนใบหน้าถึงมุมปาก เป็น
สัญลักษณ์ของเมือง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รงุ่ เรืองแห่งเมืองจูไห่นนเอง
ั่
ไม่วา่ ใครไปเมืองจูไห่ ก็ตอ้ ง
แวะเวียนกันไปเยีย่ มเธอ นําท่านเดินทางสู่ วัดผูโ่ ถว หรือ วัดผูถ่ วั ซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอัน
ศักดิ ์สิทธิ ์ของพระโพธิสตั ว์กวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสตั ว์มมี ากมาย พระโพธิสตั ว์กวนอิม
คืออวตารหนึ่งหรือภาคหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจ้า ซึง่ พระโพธิสตั ว์กวนอิมเป็นมหาบุรษุ เมือ่ เสด็จโปรด
สัตว์ให้พน้ ทุกข์จะทรงนิรมิตพระองค์ไปตามภพภูม ิ พระโพธิสตั ว์กวนอิมจึงมีหลายปาง เช่น ปางประธาน ,
ปางพันมือพันตา , ปาง 11 หน้า และ ปางทีเ่ ป็ น “เจ้าแม่กวนอิม” ทีค่ นจีนเรียกว่า “อาเนี้ย” เป็นต้น เชือ่ กันว่า
พระโพธิสตั ว์กวนอิมมีทป่ี ระทับอยูท่ ด่ี นิ แดนศักดิ ์สิทธิ ์ บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใต้ของประเทศอินเดีย
เมือ่ ราว พ.ศ. 11 พระสงฆ์รปู หนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพือ่ ศึกษาธรรมขากลับได้เชิญองค์เจ้าแม่กวนอิมกลับ
มาด้วย ระหว่างทางเจอพายุจงึ ต้องแวะพักทีเ่ กาะแห่งหนึ่งเป็ นเวลานานมาก จนเชือ่ ว่าองค์เจ้าแม่ฯจะไม่ไปที่
ไหน ประสงค์จะอยูท่ เ่ี กาะแห่งนี้ จึงได้สร้างศาลเพือ่ ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะแห่งนี้จงึ กลายเป็น
ทีต่ งั ้ ของปูชนียสถานอันศักดิ ์สิทธิ ์ เปรียบเช่นทีป่ ระทับของเจ้าแม่กวนอิมตามตํานานเดิม และเกาะแห่งนี้คอื
“เกาะผูถ่ อ่ ซาน” (โพท้อซัว) หนึ่งในสีภ่ เู ขาพระพุทธอันยิง่ ใหญ่ของจีน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ ช ทุ ก ท่ า นจํ า เป็ น ต้ อ งรับ ผิด ชอบสัม ภาระและดูแ ล
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(Hong
Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็ นเขตปกครองตนเองริม ฝงั ่
ทางใต้ของประเทศจีน ในทางภูมศิ าสตร์มสี ามเหลีย่ มปากแม่น้ําจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็ นที่
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รูจ้ กั ในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลกึ มีเนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกว่าเจ็ดล้านคน
เป็ นเขตทีม่ ปี ระชากรอยูอ่ าศัยหนาแน่นทีส่ ดุ เขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชือ้ ชาติจนี และ 6.4%
มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ ท่พี ูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ติด ซึ่ง
ประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตงั ้ แต่คริสต์ทศวรรษ
1930 ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ **
นําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดม่าก๊อก (A-Ma Temple) เป็ นวัดเก่าแก่ทส่ี ุดในมาเก๊า คํา
ว่า "อาม่า" นี้ เป็ นทีม่ าของคําว่า "มาเก๊า" ในปจั จุบนั สืบเนื่องมาจาก เมือ่ นักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทาง
ั ่ ม่ าเก๊าตรงบริเวณวัดนี้ แล้วได้ถามกับชาวบ้านว่าเกาะนี้ช่อื ว่าอะไร ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก"
มาขึน้ ฝงที
ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดท้าย กลายเป็ นมาเก๊านี่เอง วัดอาม่าเป็ น 1 ใน 3 วัดทีเ่ ก่าแก่
ทีส่ ดุ ในมาเก๊า และนับว่าเป็นวัดดังในมาเก๊าทีผ่ คู้ นนิยมมากราบไหว้กนั มากทีส่ ดุ สร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์หมิง
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1488 อีกทัง้ วัดอาม่าแห่งนี้ยงั ได้รบั การบันทึกจากองค์กร UNESCO ให้เป็ น 1 ในมรดกโลกอีก
ด้วย ภายในวัดมีองค์อาม่าหรือเจ้าแม่ทบั ทิมเป็นองค์ประธาน นิยมมาขอพรเพือ่ เป็ นสิรมิ งคลให้กบั ตัวเองและ
ครอบครัวโดยบูชาด้วยธูปขด-เทียน หรือเทียนดอกบัวคู่เพื่อขอพรเรื่องคู่ครอง-คนรัก ภายในวัดมีก้อนหิน
ขนาดใหญ่แกะสลักเป็ นรูปปเรือสําเภาโบราณ เชือ่ กันว่าหากพกธนบัตรทีน่ ําไปลูบกับภาพจําลองเรือแกะสลัก
บนหินแล้วจะมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
นําท่านเดินทางสู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็ นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซานตูอนั โต
นีโอ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึง่ ถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝนุ่ ถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จน
เหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเป็นโบสถ์สาํ คัญของมาเก๊า ก่อสร้างเมือ่ ปี ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเย
สุอติ ในสมัยนัน้ เป็ นหนึ่งในโบสถ์คาทอลิกทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในเอเชีย นําท่านเดินทางสู่ จตุรสั เซนาโด้ (Senado
Square) เป็นจัตุรสั เมืองมาเก๊า และเป็นส่วนหนึ่งของ Unesco ศูนย์ประวัตศิ าสตร์ของมาเก๊ามรดกโลก เป็น
รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ารูปสามเหลีย่ มยาวและเชือ่ มต่อ , Largo ทํา São Domingos ทีป่ ลายด้านหนึ่งและ Avenida
de Almeida Ribeiro ทีอ่ ่นื ๆ ครอบคลุมพืน้ ที่ 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรสั ได้รบั การตัง้ ชือ่ ตาม
Leal Senado ซึง่ เป็นสถานทีน่ ดั พบของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึง่ ตัง้ อยูต่ รงหน้าจัตุรสั
ั้
ทีอ่ าคาร Leal Senado ตัง้ อยูใ่ นปจั จุบนั สวนเล็กๆ ทีต่ งั ้ อยูต่ รงกลางของจัตุรสั เนื้อเรือ่ งรูปปนทองสั
มฤทธิ ์เบง
ั ้ กดึงลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที่ Mesquita เป็น
Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยูเ่ หนือเสาหินดึงดาบ รูปปนถู
ผูร้ บั ผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจํานวนมาก นํ้าพุถกู สร้างขึน้ และยังคงยืนอยูใ่ นปจั จุบนั ส่วนใหญ่ของ
อาคารรอบๆจัตุรสั มีสไตล์ยโุ รปและอนุสาวรียห์ ลายแห่งได้รบั การคุม้ ครองดูแลเป็นอย่างดีโดยรัฐบาล แวะ
ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซือ้ ขนมขึน้ ชือ่ และของฝากหมูแผ่น หมูฝอยได้จากทีน่ ่ี หมูแผ่นรส
ต่างๆ และเบอเกอรี่ เนื่องจากมาเก๊าเป็ นเมืองทีร่ วมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเข้าด้วยกัน อาหาร
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และขนมต่างๆจึงได้มรี สชาติทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ นิยมซือ้ กลับไปเป็นของฝากกันหลายอย่างนําท่านเดินทางสู่
เดอะ เวนี เชียน มาเก๊า (The Venetian Macau) เป็ นชือ่ โรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมีหอ้ งพักรับรองหลาย
พันห้อง มีหอ้ งคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้บริการ และมีคาสิโนทีน่ กั พนันและนักท่องเทีย่ วระดับไฮโซมาเล่นกัน
เพือ่ ความสนุกสนาน มากกว่าเล่นเพือ่ ผลาญทรัพย์เชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหล่งจับจ่ายระดับโลกรวมอยูใ่ นที่
เดียวกัน และยังมีเรือกอนโดล่าบริการสําหรับผูต้ อ้ งการล่องเรือในบรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี่ แบบจําลอง
ด้วยเช่นกัน ในส่วนทีเ่ ป็นตัวตึก ซึง่ เป็นทีต่ งั ้ ของโรงแรมและคาสิโนนัน้ มีพน้ื ทีม่ ากถึง 980,000 ตารางเมตร
สูง 40 ชัน้ จนได้รบั การบันทึกสถิตวิ า่ เป็นโรงแรม ทีต่ งั ้ อยูแ่ บบเดีย่ วๆทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในเอเชีย และยังเป็ นอาคาร
ทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ เป็นอันดับ 6 ของโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารทัง้ หมด ถูกออกแบบตามสไตล์อติ าเลียน
และทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ คงหนีไม่พน้ บนเพดาน ทีว่ าดลวดลวยเอาไว้อย่างวิจติ รบรรจง สําหรับพืน้ ที่ ทีแ่ บ่งเป็ น
คาสิโนนัน้ มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็ น 4 โซนใหญ่ๆ คือ Golden Fish , Imperial House , Red
Dragon และ Phoenix พร้อมกับเครือ่ ง Slot Machines อีกกว่า 3,400 เครือ่ ง และโต๊ะเล่นการพนันอีก 900
โต๊ะ อีกทัง้ ยังมีหอ้ งโถงขนาดใหญ่ ทีม่ ที น่ี งมากถึ
ั่
ง 15,000 ทีน่ งั ่ ไว้สาํ หรับการจัดงานพิเศษ เช่น การจัดกีฬา
ชกมวยนัดพิเศษต่างๆ และการแข่งขันบาสเก็ตบอล เป็ นต้น และถ้าใครทีร่ กั การช้อปปิ้งนัน้ การมาเยือนเวเน
เชียน มาเก๊า คงกลายเป็ นสวรรค์ไปเลยทีเดียว เพราะทีน่ ่ไี ด้จดั แบ่งพืน้ ทีใ่ ห้นกั ท่องเทีย่ วได้ชอ้ ปปิ้งมากถึง
150,000 ตางรางเมตร ซึง่ เป็นทีต่ งั ้ ของร้านค้าแบรนด์เนม กว่า 350 ร้าน ทีต่ งั ้ อยูร่ ายรอบของแกรนด์ คาเนล
ซึง่ จําลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พร้อมกับเรือกอนโดลามากกว่า 50 ลํา สําหรับนักท่องเทีย่ วที่
ต้องการล่องเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโดลาเหล่านี้ จะล่องไปตาม
คลอง 3 คลอง ทีอ่ ยูภ่ ายในอาคาร และมีทางออกเชือ่ มกับทะเลสาบด้านนอกอีกด้วย และทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ใน
ย่านช็อปปิ้งนี้ คงหนีไม่พน้ เพดานสีฟ้าสดใส ทีถ่ ูกเพนท์เป็ นลวดลายของก้อนเมฆน้อยใหญ่ จนทําให้คนที่
เดินช้อปปิ้งอยูน่ นั ้ ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า ประมาณ 120 เหรียญมาเก๊า
และ บริการเสริมอื่นๆ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ระดับการให้บริการทีท่ า่ นต้องการ สามารถติดต่อสอบถามได้ทห่ี วั หน้า
ทัวร์) บริเวณเดียวกัน จะเป็น เดอะ ปารีเชียง มาเก๊า (The Parisian Macao) หรือทีร่ จู้ กั กันในนามของ หอ
่ มาตัง้ ไว้ทห่ี น้าโรงแรม ซึง่ มีขนาด
ไอเฟลแห่งเมืองมาเก๊า ทีน่ ่จี าํ ลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝรังเศส
เล็กกว่าของจริงประมาณ 1 เท่า ความสูงเทียบได้กบั ตึก 33 ชัน้ บนหอไอเฟลแห่งนี้ มีรา้ นอาหารสุดหรู และ
จุดชมวิวอยู่ เปิดตัวเมือ่ ปลายปี 2016 เพือ่ เฉลิมฉลอง ปี 2017 ทีน่ ่มี หี อ้ งพักสูงสุดถึง 3,000 ห้อง ไม่รวมส่วน
ต่างๆ ของโรงแรมตัง้ แต่สปา Health Club สระว่ายนํ้า คาสิโน และโรงละครขนาดความจุถงึ 1,200 ที่
นัง่ ตกแต่งอย่างหรูหราลงตัวสไตล์อติ าเลียน สมกับเป็นโรงแรมคาสิโนทีแ่ ท้จริง โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก
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เมืองปารีส ประเทศฝรังเศส
่ เมืองคลาสสิคตลอดกาลทีข่ น้ึ ชือ่ ด้านความงดงามทางสถาปตั ยกรรมและสิง่ ปลูก
สร้างชือ่ ก้องโลกอย่างหอไอเฟล โดยเราจะต้องไปซือ้ ตั ๋วทีช่ นั ้ 5 ในร้านขายของทีร่ ะลึก Shop 550 (ยังไม่รวม
ค่าขึน้ ลิฟต์ โดยจะมีคา่ ใช้จา่ ยในการชึน้ ไปชมวิวในชัน้ ต่างๆ ดังนี้ Weekdays ตั ๋วชมวิวในชัน้ 7 และ 37
ผูใ้ หญ่ราคา 168 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 138 MOP ตั ๋วชมวิวในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้ หญ่ราคา 98
MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 68 MOP Weekends (เสาร์ , อาทิตย์ และวันหยุด) ตั ๋วชมวิวในชัน้ 7 และ
37 ผูใ้ หญ่ราคา 188 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 158 MOP ตั ๋วชมวิวในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้ หญ่ราคา
118 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 88 MOP)

22.40

00.30

ได้เ วลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครอง
พิ เศษ)
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia
เทีย่ วบินที่ FD 767 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อน
ขึน้ เครือ่ งบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซือ้ อาหารและเครือ่ งดืม่ ได้บนเครือ่ งบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2
ชัวโมง
่ 45 นาที **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ
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**รายละเอียดไฟล์ทบิน โปรดดูทา้ ยโปรแกรม**
** หากลูกค้าท่านใดที่จาํ เป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ของ
บริ ษทั ทุกครังก่
้ อนทําการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัว
ท่านเอง **

อัตราค่าบริการ
รายละเอียดเทีย
่ วบิน
กําหนดการเดินทาง

ราคา ผูใ้ หญ่
ท่านละ (พ ัก 1
ห้อง 2 ท่าน)

ราคา 1 เด็ก
2 ผูใ้ หญ่
(เด็กตํา
่ กว่า
18มีเตียง)

ห้องพ ัก
เดีย
่ ว เพิม
่

้ ว๋ ั
ไม่ใชต
เครือ
่ งบิน
ท่านละ

เดือนมกราคม 2562
05 – 08 มกราคม

FD762 DMKMFM 1020-1345
FD767 MFMDMK 2240-0030

9,999

12,999

4,000

4,900

10 – 13 มกราคม

FD762 DMKMFM 1020-1345
FD767 MFMDMK 2240-0030

9,999

12,999

4,000

4,900

17 – 20 มกราคม

FD762 DMKMFM 1020-1345
FD767 MFMDMK 2240-0030

10,999

13,999

4,000

5,900

12,999

4,000

4,900

12,999

4,000

4,900

เดือนกุมภาพันธ์ 2562
23 – 26 กุมภาพันธ์

FD762 DMKMFM 1020-1345
FD767 MFMDMK 2240-0030

9,999

เดือนมีนาคม 2562
02 – 05 มีนาคม

FD762 DMKMFM 1020-1345
FD767 MFMDMK 2240-0030

9,999

13

09 – 12 มีนาคม

FD762 DMKMFM 1020-1345
FD767 MFMDMK 2240-0030

9,999

12,999

4,000

4,900

16 - 19 มีนาคม

FD762 DMKMFM 1020-1345
FD767 MFMDMK 2240-0030

9,999

12,999

4,000

4,900

23 – 26 มีนาคม

FD762 DMKMFM 1020-1345
FD767 MFMDMK 2240-0030

9,999

12,999

4,000

4,900

เดือนเมษายน 2562
11 – 14 เมษายน

FD762 DMKMFM 1005-1345
FD767 MFMDMK 2210-2355

13,999

16,999

4,000

6,900

25 – 28 เมษายน

FD762 DMKMFM 1005-1345
FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

4,000

6,900

** อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรม
เนี ยม ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใ้ หญ่ ยกเว้น
เฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน **
** ราคาเด็กอายุตาํ่ กว่า 2 ปี (Infant) ราคาภาษี สนามบิ น ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครือ่ งบิน)
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทาง
ต่างประเทศ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์
100 USD กรุณาติ ดต่อสอบถามเป็ นกรณี พิเศษ **

**พาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป!!!**
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนและฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินค้า
พื้ นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผ้าไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจําเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรม
ทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวน
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ทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มี
ความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ น
จํานวนเงิน 400 หยวน / คน / ร้าน
** กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว หรือ กรุป๊ เหมา ที่สถานะผูเ้ ดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขายตรง ขายเครื่องสําอางค์
หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่ มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อ
สนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิ งโปรแกรมจากในซีรี่สไ์ ด้ กรณี ที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง **

อัตราค่าบริการนี้ รวม






ค่าตั ๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการทีร่ ะบุ ชัน้ Economy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษี
นํ้ามันทุกแห่ง
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขทีท่ างบริษทั กับ สายการบิน Air
Asia คือ อนุญาตให้ผเู้ ดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบินได้ ท่านละไม่เกิ น 20 กิ โลกรัม เท่านัน้ และ
สัมภาระทีถ่ อื ขึน้ เครือ่ ง มีนํ้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม เท่านัน้





ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามทีร่ ายการระบุ
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าํ ให้โรงแรมตามกําหนดการณ์เต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ น
เมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ (กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม)
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
รวมค่าวีซ่ากรุป๊ หน้ าด่านสําหรับนักท่องเที่ยว (มาตรา144)



ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ่ งดืม่ ค่าซักรีด ค่ามินบิ าร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋าสัมภาระทีม่ นี ้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็นผูก้ าํ หนด
× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม ท่ านละ 1,500 บาท/ทริ ป/ต่อลูกค้า ผู้
เดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ ทัง้ นี้ ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
× ในกรณีทป่ี ระเทศจีน มีประกาศให้ย่นื ขอวีซ่ากระทันหันก่อนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่
ท่านละประมาณ 1,500 บาท แบบ Single (ยื่นธรรมดา 5 วันทําการ) 2,550 บาท (ยื่นแบบเร่งด่วน 3 วันทําการ)
3,150 บาท โดยยืน่ วีซ่าทีส่ ถานทูตจีน
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงิ นมัดจํา จํานวน 10,000 บาท และ
ตัดทีน่ งการจองภายใน
ั่
2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้
โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าํ หนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง
เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์
ั่
เศษจํานวนจํากัด
ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
 เมือ่ ท่านชําระเงินไม่วา่ จะทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุ
ไว้ทงั ้ หมดนี้แล้ว
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 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พร้อมระบุช่อื ผู้จอง โปรแกรมที่
เดินทาง , พีเรียดวันทีเ่ ดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ทีท่ า่ นสะดวก
 ส่งรายชื่อสํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ ดินทางจําเป็ นจะต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกทีม่ รี ูปถ่าย และ ข้อมูลผูเ้ ดินทาง
ครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้ อย 6 เดือน ณ วันเดิ นทางกลับถึงประเทศไทย และ
จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชือ่ พร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเทีย่ วโปรแกรมใด , พีเรียด
วันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุช่อื คู่พกั ของท่าน(ในกรณีท่ีท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์
โทรศัพท์ท่สี ะดวกให้ติดต่อ กรณีท่ที ่านไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้ าแรกที่มรี ูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง
ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษทั ฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจาก
ความผิดพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกุล และ อื่นๆ เพือ่ ใช้ในการจองตั ๋วเครือ่ งบินหรือ บัตรเข้าชมสถานทีต่ า่ งๆ
ใดๆ ทัง้ สิน้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดทีม่ วี นั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **
 ยกเลิ กการเดิ นทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
 ยกเลิ กการเดิ นทาง 15 วัน ก่อนวันเดิ นทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการทีช่ ําระมาแล้วทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช่ ําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนํ าเทีย่ วให้แก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสํารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์สว่ นใดส่วนหนึ่งให้ทา่ นได้ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณี ต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดิ นทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 20 วัน
ก่อนออนออกเดิ นทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการ
ของแต่ละคณะ เป็ นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
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 กรณี ต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงพี เ รี ย ดวัน เดิ น ทาง (เลื่ อ นวัน เดิ น ทาง) ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการดําเนิ นการต่างๆ ที่ เกิ ดขึน้ จริ งสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
 กรณี ในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงิ นมาแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ยกเลิ ก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
 เงื่อนไขการยกเลิ กการจอง เนื่องจากตั ๋วเครื่องบิน เป็ นตั ๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั ๋วเครื่องบิน
โปรโมชัน่ เมือ่ จองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลือ่ น ขอคืนเงิน ได้ทกุ กรณี
 กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และทางบริษัทได้ดําเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว Refund ได้ หมายถึง
เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผูเ้ ดินทางจําเป็ นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
 กรณี ที่ท่านต้องการยกเลิ กการเดิ นทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ
ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภยั ทัง้ ๆ ทีส่ ายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศทีท่ า่ นเดินทางท่องเทีย่ ว
ยังคงให้บริการอยูเ่ ป็นปกติ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือบางส่วนให้กบั ท่าน
 บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือบางส่วนให้ กบั ท่านในกรณี
ดังนี้
- กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือสิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่ างกองตรวจคน
เข้าเมืองห้ามเดินทาง
- กรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- กรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่
พํานักอยูใ่ นประเทศไทย
-

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะเดิ นทางจําเป็ นต้องมีขึน้ ตํา่ 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุก
ท่านยินดีทจ่ี ะชําระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทาง
ตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น
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ต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ กรุณาอย่าเพิง่ คอน
เฟิ รม์ ลางาน
 ในกรณี ที่ ต้องทํา วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติ ใช้วีซ่ากรุป๊ )
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง
, สายการบิน เป็ นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ
ประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชัวโมง
่
มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
 หนังสือเดิ นทาง หรือ พาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ
ถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สําหรับประทับตราทีด่ า่ นตรวจคนออก และ เข้าเมือง
 เนื่ องจากการท่ องเที่ ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนทีท่ า่ นไม่ตอ้ งการได้รบั บริการ
 กรณี ที่ท่านถูกปฎิ เสธการเดิ นทางเข้าเมือง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายที่ จะเกิ ดขึ้น
และ จะไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้ว
 หากวันเดิ นทาง เจ้าหน้ าที่ สายการบิ น หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดิ นทาง
หรือ พาสปอร์ตของท่านชํารุด เช่น เปียกนํ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการบิน
หรือ เจ้า หน้ า ที่ด่ า นตรวจคนออก และ เข้า เมือ ง มี สิ ท ธิ์ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ท่ า นเดิ น ทางต่ อ ไปได้ ดัง นัน้ กรุ ณ า
ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพือ่ ทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้ง
มาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้สง่ เอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อย
แล้ว กรณีทย่ี งั ไม่ออกตั ๋วเครือ่ งบิน จะสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย แต่หากออกตั ๋วเครือ่ งบินเรียบร้อยแล้ว
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ตั ๋วเครือ่ งบินแบบกรุป๊ จะออก
ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็ น
สําคัญ
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 ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หาก
ต้องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ
 เกี่ ย วกับการจัดที่ นั ง่ บนเครื่องบิ น จะเป็ น ไปตามที่ส ายการบิน กํา หนด ซึ่ง ทางบริษัท ฯ ไม่ส ามารถเข้า ไป
แทรกแซงได้ แต่ทงั ้ นี้และทัง้ นัน้ ทางบริษทั จะพยายามให้ทา่ นทีม่ าด้วยกัน ได้นงด้
ั ่ วยกัน อย่างทีด่ สี ดุ
 ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรือ่ งโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้
ห้องพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อาจอยูค่ นละชัน้ คนละอาคารกัน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ระบบการจัดการของโรงแรม
 โปรแกรมการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้า
ของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั เิ หตุ สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่นี อกเหนือการ
ควบคุมจากทางบริษทั ) โดยทางบริษทั จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสําคัญ
 หากในวันเดินทาง สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่คนื ค่าใช้จา่ ย เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จา่ ยแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บ ค่ า นํ้ ามัน และภาษี ส นามบิ น ทุกแห่ ง เพิ่ ม หากสายการบิ น มี การปรับ ขึ้น ก่ อนวัน
เดิ นทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิ น โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
 บริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดกรณี ความล่ าช้ าจากสายการบิ น , การยกเลิ กบิ น , การ
ประท้ ว ง , การนั ด หยุ ด งาน , การก่ อ การจลาจล , ภัย ธรรมชาติ , การนํ า สิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย ซึ่ ง อยู่
นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 บริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่ องเกิ ดจากความประมาทของท่าน ,
เกิ ดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิ เหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 เมื่อท่านตกลงชําระเงิ นมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครังหนึ
้ ่ ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
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 กรณี ผเู้ ดิ นทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิ เศษ อาทิ เช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี า่ นเริม่ จองทัวร์ มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 มัคคุเทศก์ พนั กงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้ คาํ สัญญาใดๆ ทัง้ สิ้ นแทนผู้จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน้
 กรณี ต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตี ยง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดีย่ ว อาจไม่มคี า่ ใช้จ่ายเพิม่ หรือ หาก
มีทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บตามจริงทัง้ หมด
 บริ การนํ้ าดื่มท่ านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริม่ แจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของการ
เดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มนี ้ําดืม่ แจก

** เมื่อท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ งก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

