มาเก๊ า ใสใส จูไห่ ชิวชิว 3 วัน 2 คืน

เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 62
เจ้ าแม่กวนอิมริมทะเล | ชมท้ องฟ้าจาลองเวเนเชี่ยน | ถนนคู่รักจูไห่ | สวนสาธารณะ
ซุนยัดเซน | เมนูพิเศษ เป๋ าฮื ้อ + ไวน์แดง
เริ่มต้ นเพียง
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เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.40-10.20)-มาเก๊ า-เจ้ าแม่กวนอิมริมทะเล-ร้ านขนม-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เซนาโด้ สแควร์ -เวเน
เชี่ยน-จูไห่
วันที่ 2. สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น-ร้ านยาสมุนไพร-ร้ านเยื ้อไผ่-วัดฝู่ โถว-สวนหยวนหมิงหยวน
วันที่ 3. จูไห่-ร้ านหยก-ถนนคูร่ ัก-สาวงามหวีหนี่-ช้ อปปิ ง้ ตลาดกงเป่ ย-มาเก๊ า-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD767: 22.10-23.55)

วันที่ 1
04.00 น.

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.40-10.20)-มาเก๊ า-เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล-ร้ านขนมโบสถ์ เซ็นต์ ปอล-เซนาโด้ สแควร์ -เวเนเชี่ยน-จูไห่
คณะพร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชีย โดยมีเจ้ าหน้ าที่
คอยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กับท่าน
ออกเดินทางสูม่ าเก๊ า โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เทีย่ วบินที่ FD760 (บนเครื่ องมีบริ การขายอาหารและเครื่ องดืม่ )
หมายเหตุ: เดือนพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 เปลีย่ นเป็ นไฟล์ท FD775: ดอนเมือง-มาเก๊ า-ดอนเมือง 06.45-10.20

06.40 น.
10.20 น.

เดินทางถึงสนามบินมาเก๊ า (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้ าเมือง
“มาเก๊ า”เป็ นเมืองทีม่ ีประวัตศิ าสตร์ อนั ยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊ าเป็ นเพียงแค่หมูบ่ ้ านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมี
ชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี ้ยนเป็ นชนชาติดงเดิ
ั ้ มจนมาถึงช่วงต้ นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้ เดินเรื อเข้ ามายังคาบสมุทรแถบนี ้เพื่อ
ติดต่อค้ าขายกับชาวจีนและมาสร้ างอาณานิคมอยูใ่ นแถบนี ้ที่สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้ นาพาเอาความเจริ ญรุ่งเรื องทางด้ าน
สถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ ามาอย่างมากมายทาให้ มาเก๊ ากลายเป็ นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรี ยกได้ วา่ เป็ น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊ าอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุ้งบน
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ชายฝั่งทะเลด้ านตะวันตกของสามเหลีย่ มปากแม่น ้าเพิร์ลในอดีตมาเก๊ าเป็ นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทัง่ วันที่
19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทาพิธีสง่ มอบมาเก๊ าคืนให้ กบั สาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนันมาเก๊
้
าได้ กลายเป็ นหนึง่ ในเขต
ปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยงั คงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึง่ ประเทศสองระบบ จากนันสั
้ กการะเจ้ า
แม่กวนอิมริ มทะเลรูปองค์เจ้ าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึง่ ประเทศโปรตุเกสสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้ กบั มา
เก๊ าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้ กบั ประเทศจีน และนาท่านไปยังซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลที่สร้ างขึ ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่
โดนไฟไหม้ ในปี 1835 ทาให้ วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยูต่ ดิ กับโบสถ์ ก็กลายเป็ นซากด้ วยเช่นกันโดยรวมแล้ วโบสถ์มาแตร์ เดอีเดิม
วิทยาลัยเซนต์ปอล(St. Paul’s College) เป็ นโบราณสถานที่ยงั หลงเหลืออยูข่ องวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์ พยานการก่อตัง้
มหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมภิ าคตะวันออกไกลและได้ รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้ อย่างพิถีพิถนั ขณะที่ซากประตูโบสถ์
เซนต์ปอลในปัจจุบนั ถูกมาเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองมาเก๊ าเซนาโด้ สแควร์ ซึง่ โดดเด่นด้ วยพื ้นถนนที่ปลู าดด้ วยกระเบื ้องเป็ นลาย
ลอนคลืน่ ล้ อมรอบด้ วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยวและแวะซื ้อสินค้ าทีม่ ีชื่อเสียงและสินค้ าแผงลอย
มากมาย... จากนันน
้ าท่านแวะซื ้อขนมพื ้นเมืองมาเก๊ า ขนมทาร์ ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ ้นชื่อ...นาท่านชมThe Venetian
Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ ทา่ นอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจาลองลาสเวกัส
และได้ ชมท้ องฟ้าจาลองเสมือนจริ งภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึง่ แบ่งเป็ นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหาร
ชื่อดังให้ ทา่ นได้ สมั ผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ ้มลองเมนูตา่ งๆที่ทา่ นชื่นชอบและร้ านค้ าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้ าน
เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรื อ ล่องเรื อกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยูใ่ นรายการราคาท่าน
ละ120เหรี ยญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรื อจะเสีย่ งโชคคาสิโนซึง่ มีอยูท่ งหมด
ั้
4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้ เด็กที่มีอายุ
ต่ากว่า 21 ปี เข้ าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ ทาการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทังสิ
้ ้นและควรแต่งกายสุภาพ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษ เป๋ าฮื ้อ + ไวน์แดง
เดินทางสูจ่ ไู ห่โดยรถโค้ ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ ย ท่านจะต้ องลากกระเป๋ าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ
500 เมตร) ในการเดินทางข้ ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองใช้ เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห่”ได้ รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้ เป็ น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั จูไห่ Jingjing Inn Hotel หรื อเทียบเท่า

ค่า

ที่พกั

วันที่ 2 สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น-ร้ านยาสมุนไพร-ร้ านเยือ้ ไผ่ -วัดฝู่ โถว-สวนหยวนหมิงหยวน
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ าโรงแรม ณ ที่พกั
แวะถ่ายรู ปสวยๆกับสวนสาธารณะซุนยัดเซ็น จุดแวะพักของนักท่องเที่ยวที่มาจูไห่ เป็ นจุดพักผ่อนเดินเล่น ถ่ายรู ป สุดชิ ว ของ
นักท่องเที่ยว ชมดอกไม้ นานาพันธุ์ นาท่านเดินทางสูศ่ นู ย์สมุนไพรจีน ร้ านเยื ้อไผ่ เพื่อฝากคนที่ทา่ นรัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
นาท่านสู่ วัดผูโ่ ถว นมัสการองค์สงั กระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้ าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธ
เจ้ าเพื่อการมีสขุ สวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้ า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน จากนันน
้ าท่านสูพ่ ระราชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวน
คล้ ายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปั กกิ่ง พระราชวังแห่งนี ้ ถูกสร้ างขึ ้นใหม่อีกครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลนิ " ในเมืองจูไห่ทาให้
สวนแห่งนี ้โอบล้ อมด้ วยขุนเขาที่เขียวชอุม่ สวนหยวนหมิง มีเนื ้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภเู ขาโอบรอบทัง้ 3 ด้ าน ด้ านหน้ าเป็ นพื ้นที่
ราบ สิง่ ก่อสร้ างต่าง ๆ สร้ างขึ ้นเท่าของจริ งในอดีตทุกชิ ้น ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่ มีขนาดเท่ากับสวน
เดิมในกรุงปกกิ่ง เป็ นศูนย์กลางล้ อมรอบด้ วยสิง่ ก่อสร้ างต่าง ๆ กว่าร้ อยชิ ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ ามธารทอง ประตูต้ากง ตา
หนักเจิ ้งต้ ากวางหมิง สะพานเก้ าเลี ้ยว

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร
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ที่พกั

นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั จูไห่ Jinjiang Inn Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน

22.10 น.
23.55 น.

4

จูไห่ -ร้ านหยก-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-ช้ อปปิ ้ งตลาดกงเป่ ย-มาเก๊ า-กรุ งเทพฯ (สนามบินดอน
เมือง FD763: 22.10-23.55)
รับประทานอาหารเช้ าโรงแรม ณ ที่พกั
ชมสินค้ าพื ้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น หยก ฯลฯ แวะถ่ายรู ปที่ถนนคู่รัก (The Lover Road) และสาวงามหวี่หนี่ ซึ่งเป็ นถนนเลียบ
ชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ ทาไว้ ขึ ้นเพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและยังเป็ น ที่นิยมของบรรดาคู่รัก
ทังหลาย
้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
จากนันให้
้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ สินค้ านานาชนิดทีต่ ลาดใต้ ดินกงเป่ ยเสมือนเดินอยูใ่ น LOWU CENTRE ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรอง
สินค้ าราคาถูก กระเป๋ า ก้ อปปี แ้ บรนด์เนมดังต่างๆ หรื อเลือกซื ้อเสื ้อผ้ า รองเท้ า เครื่ องประดับสาหรับคุณผู้หญิง สมควรแก่เวลา
สมควรแก่เวลา เดินทางสูม่ าเก๊ าโดยรถโค้ ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ ย ท่านจะต้ องลากกระเป๋ าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทาง
ระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองใช้ เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที
ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊ า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD767
(บนเครื่ องมีบริ การขายอาหารและเครื่ องดื่ม)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…
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** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

อัตราค่ าบริการ : มาเก๊ า ใสใส จูไห่ ชิวชิว 3 วัน 2 คืน BY FD
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 18 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 18 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 18 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

วันที่ 06-08 ก.ย. 62

6,999

9, 999

9, 999

9,999

3,000

วันที่ 13-15 ก.ย. 62

6,999

9, 999

9, 999

9,999

3,000

วันที่ 20-22 ก.ย. 62

6,999

9, 999

9, 999

9,999

3,000

วันที่ 11-13 ต.ค. 62

10,999

13,999

13,999

13,999

4,000

วันที่ 12-14 ต.ค. 62

11,999

14,999

14,999

14,999

4,000

วันที่ 18-20 ต.ค. 62

6,999

9, 999

9, 999

9,999

3,000

วันที่ 19-21 ต.ค. 62

6,999

9, 999

9, 999

9,999

3,000

วันที่ 26-28 ต.ค. 62

6,999

9, 999

9, 999

9,999

3,000

วันที่ 09-11 พ.ย. 62

6,999

9, 999

9, 999

9,999

3,000

วันที่ 15-17 พ.ย. 62

6,999

9, 999

9, 999

9,999

3,000

วันที่ 29 พ.ย.-01 ธ.ค 62

6,999

9, 999

9, 999

9,999

3,000

วันที่ 06-08 ธ.ค. 62

10,999

13,999

13,999

13,999

4,000

วันที่ 14-16 ธ.ค. 62

7,888

10,888

10,888

10,888

3,000

วันที่ 20-22 ธ.ค. 62

8,888

11,888

11,888

11,888

3,000

วันที่ 29-31 ธ.ค. 62

13,999

16,999

16,999

16,999

4,000

กาหนดการเดินทาง

16,999
19,999
19,999
19,999
วันที่ 30 ธ.ค.62-01 ม.ค. 63
4,000
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
**เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ จึงไม่ มีราคาเด็ก **
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 5,000 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

5.

ชาระเงินมัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินค่าทัวร์ แล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติด ต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้
การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
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ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกิ นท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุ มเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าวีซา่ กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่ โมง (ไม่สามารถทาคืนได้ ในกรณีลกู ค้ าที่มีวีซา่ อยูแ่ ล้ วและสาหรับพาสปอร์ ตไทยเท่านัน)
้
กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิ ด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ป 144 ชัว่ โมง ทางบริ ษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ ้นตามจริ ง และทางบริ ษัทฯ
ขอ สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
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12.

ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน แอร์ เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30
กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์ มาเก๊ า 20 กิโล
ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริ ป

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริ ง เนื่องจากสายการบินแอร์ มาเก๊ า ไม่สามารถทาการ REFUND ได้
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
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แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
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คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
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5.

6.

7.

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ค รบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (10ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่า นจะต้ อ งเสีย ค่า ใช้ จ่า ยที่ ไม่สามารถเรี ย กคื น ได้ คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน
สกุลฮ่ องกงดอลลาร์
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