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มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน
เดินทางเดือน ต.ค. – ธ.ค. 60

เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย โหลดกระเป๋ าได้ 20 กิโลกรัม
 ชมองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้ างด้ วยทองสัมฤทธิ์ท้งั องค์
 สักการะวัดอาม่า หรือที่คนใหญ่ร้ จู ักกันในนามของ เจ้ าแม่ทบั ทิม
 ช้ อปปิ้ ง เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ ามากมาย
 เดอะเวเนเชีย่ นโรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเก๊า
 ถนนคู่รัก The Lover’s Roadซึ่งเป็ นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก
 ช้อปปิ้ งตลาดกงเป๋ ยแหล่งช้ อปปิ้ งศูนย์การค้ าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้ านค้ า
 พระราชวังหยวนหมิง สร้ างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
 โชว์สุดอลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีน
 พิเศษ!!! เมนูเป๋ าฮื้ อ และไวน์แดง
วันที่
D1
D2
D3

รายละเอียดการท่องเที่ยว
กรุงเทพฯ– มาเก๊า– เจ้ าแม่กวนอิมริมทะเล– วัดอาม่า– โบสถ์เซ็นต์ปอล– เซนาโด้ สแควร์
เวเนเชี่ยน– ร้ านขนมพื้นเมืองมาเก๊า– จูไห่
จูไห่–ถนนคู่รัก– จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล–ร้ านหยก – ร้ านบัวหิมะ– ร้ านผ้ าไหมจีน– วัดผุ่ถ่อ– ช้ องปิ้ งกง
เป๋ ย– พระราชวังหยวนหมิง–ชมโชว์หยวนหมิงหยวน– พิเศษ!!เมนูเป๋ าฮื้อเสิร์ฟพร้ อมไวน์แดง
จูไห่ - มาเก๊า– กรุงเทพฯ

มื้ออาหาร
โรงแรม หรือ เทียบเท่า
- / L / D LANDMARK HOTEL OR SML
B / L / D LANDMARK HOTEL OR SML
B/-/-
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อัตราค่าบริการ
กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้ องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

หมายเหตุ :ผูเ้ ดินทางอายุต้ งั แต่ 2 –18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิม่ ท่านละ 4,000 บาท
8,900.3,500.12 – 14 ต.ค. 60
8,900.3,500.13 – 15 ต.ค. 60
9,900.3,500.20 – 22 ต.ค. 60
9,900.3,500.21 – 23 ต.ค. 60
8,900.3,500.27 – 29 ต.ค. 60
6,900.3,500.29 – 31 ต.ค. 60
7,900.3,500.03 – 05 พ.ย. 60
6,900.3,500.05 – 07 พ.ย. 60
8,900.3,500.10 – 12 พ.ย. 60
7,900.3,500.12 – 14 พ.ย. 60
8,900.3,500.17 – 19 พ.ย. 60
7,900.3,500.19 – 21 พ.ย. 60
8,900.3,500.24 – 26 พ.ย. 60
7,900.3,500.26 – 28 พ.ย. 60
8,900.3,500.01 – 03 ธ.ค. 60
8,900.3,500.03 – 05 ธ.ค. 60
9,900.3,500.08 – 10 ธ.ค. 60
9,900.3,500.09 – 11 ธ.ค. 60
8,900.3,500.14 – 16 ธ.ค. 60
7,900.3,500.17 – 19 ธ.ค. 60
9,900.3,500.22 – 24 ธ.ค. 60
9,900.3,500.24 – 26 ธ.ค. 60
12,900.3,500.30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61
12,900.3,500.31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
10,900.3,500.01 – 03 ม.ค. 61
ราคาอื่นๆ
1. ทารก INFANT (อายุต่ากว่า 2 ปี ) ราคา 3,500 บาท
2. ผู้เดินทางอายุต้ังแต่ 2 - 18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 4,000 บาท
3. จอยแลนด์ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่องบินราคา 4,500 บาท
4. ราคาทัวร์ข้างต้ น รวมค่าวีซ่าแบบกรุป๊ 144 แล้ ว ในกรณีท่วี ีซ่ากรุป๊ 144 ถูกยกเลิก ขออนุญาตเก็บค่าวีซ่าหน้ าด่าน หรือ
วีซ่าเดี่ยว ตามค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
5. ราคาข้ างต้ นสาหรับพาสปอร์ทไทยเท่านั้น สาหรับพาสปอร์ทต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้ าหน้ าที่เพื่อสอบถามค่าใช้ จ่ายส่วนต่าง
***ราคาทัวร์ข้างต้ นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 120 หยวน /ทริป/ต่อท่าน ***
***ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์จากเมืองไทย แล้ วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้ าทัวร์***
** แจกนา้ ดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
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การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ ูเดินทางจานวน 25 ท่านขึ้ นไป
ถ้ าผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลือ่ นการเดินทางหรือ เปลีย่ นแปลงราคา
สาคัญมาก!!!กรุณาอ่านและทาความเข้าใจ
ลูกค้าที่มีวีซ่าจี นและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางทีระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รบั ทราบก่อนการทาจองทัวร์ แต่
ทั้งนี้ บริษทั ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจี นทุกกรณีPASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
วันที่ 1
04.00 น.
06.35น.

10.20 น.

เที่ยง

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – เจ้ าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชี่ยน – ร้ านขนม – จูไห่
คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร 1 เคาน์เตอร์ 1-2
ของสายการบิน AIR ASIA (FD) พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD760
***ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ และสายการบินแอร์เอเชี ยไม่อนุญาตให้ เลือกที่น่ังจะเป็ นระบบ
สุ่มที่น่ัง ไม่สามารถรีเควสที่น่ังก่อนได้ ***

เดินทางถึงท่ามาเก๊าเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่ หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมง
เล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติ ดั้งเดิมจนมาถึงช่ วงต้ นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้ เดินเรือเข้ ามายัง
คาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้ าขายกับชาวจีนและมาสร้ างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ท่สี าคัญคือชาว โปรตุเกสได้ นาพาเอาความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้ านสถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเข้ ามาอย่างมากมายทาให้ มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่ม่ี
การผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ ว่าเป็ น ยุโรปใจกลางเอเชียมาเก๊าอยู่
ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั่งทะเลด้ านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่นา้ เพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็ นอาณานิคมของโปรตุเกส
นานถึง400 ปี วิถีชีวิตดาเนินการไปอย่างเรียบง่ายจนกระทั่งวันที่โปรตุเกสพลิกประวัติศาสตร์ด้วยการทาพิธสี ่งมอบมาเก๊าคืน
ให้ กับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.1999 นับจากนั้นมาเก๊าได้ กลายเป็ นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของ
จีนอย่างสมบูรณ์จากนั้นนาท่านเดินทางชมองค์เจ้าแม่กวนอิ ม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเล สร้ างด้ วยทองสัมฤทธิ์ท้งั องค์ทีความสูง
1.8 เมตร นา้ หนักประมาณ 1.8 ตัน ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวขนาดใหญ่ มีความสวยสดงดงาม ยามเย็นสีทองขององค์เจ้ าแม่
กวนอิมจะรับกับแสงแดด มีความสวยงามมาก รูปปั้ นเจ้ าแม่กวนอิมนี้ สร้ างขึ้นโดยชาวโปรตุเกสครั้งเมื่อโอกาสที่โปรตุเกสคืน
ฮ่องกงให้ แก่ทางการจีนเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ให้ กับคนรุ่นหลังได้ ชม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือที่คนใหญ่ร้ ูจักกันใน
นามของ เจ้ าแม่ทบั ทิม ภายในมีหินแกะสลักขนาดใหญ่เป็ นรูปเรือสาเภา เพื่อเป็ นสัญลักษณ์แสดงว่าเจ้ าแม่อาม่าขึ้นมายันมา
เก๊าเมื่อครั้งอดีต บริเวณหน้ าวัดมีรูปปั้นสิงโตตั้งอยู่ 2 ตัว ซึ้งวัดแห่งนี้จะมีผ้ ูคนไปสักการะตลอดทั้งปี จากนั้
บริการอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร (1)
นาท่านสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้ างขึ้นราว ค.ศ.1602 ให้ ครั้งแรกที่สร้ างเสร็จมีความตั้งใจใช้ เป็ นโรงเรียนสอน
ทางด้ านศาสนาของชาวตะวันตกในดินแดนที่ห่างไกล แต่หลังจากนั้นราว ค.ศ.1835 ได้ เกิดเพลิงไหม้ ครั้งใหญ่มีความรุนแรง
มาก ทาให้ เกิดความเสียหายต่อตัวโบสถ์ท้งั หมด จนเมื่อปี ค.ศ.1991 ทางประเทศมาเก๊าได้ เข้ ามาทาการบูรณะใหม่คงเหลือไว้
เพียงประตูหน้ าและบันไดทางเข้ าเพียงเท่านั้น ด้ านหลังของโบสถ์จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ทางด้ านศาสนา นาท่านช้ อปปิ้ ง เซนาโด้ส
แควร์ ศูนย์รวมสินค้ ามากมาย เสื้อผ้ าแฟชั่นสุดชิก ลินค้ าแบรนด์เนมดังจากทั่วทุกมุมโลก มากกว่า 300 ร้ าน ของตกแต่ง ของ
โบราณ ของฝาก ของที่ระลึก เครื่องประดับ ถูกใจขาช้ อปอย่างแน่นอน หรือถ้ าหากใครที่อย่างนั่งชิวๆ ลองชิมอาหารก็มี
ภัตตาคาร กว่า 40 ร้ าน เซนาโด้ สแควร์มีความโดดเด่นอย่างมาก พื้นถนนปูลาดด้ วยกระเบื้องเป็ นลอนๆ ราวกับอยู่ในท้ อง
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ทะเลกว้ าง รวมไปถึงรูปทรงอาคารร้ านขายสินค้ าต่างๆ มองแล้ วโดดเด่นสะดุดตา หากแม้ ใครที่ไม่อยากช้ อป แค่ได้ มาถ่ายรูป
ก็มีความสุขแล้ วจากนั้นนาท่านสู่ เดอะเวเนเชีย่ น โรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเก๊า มีห้องรับรองนักท่องเที่ยวกว่า 1000
ห้ อง พิเศษ...หากใครอย่างอย่างสัมผัสบรรยายกาศแบบอิตาลี ต้ องลองล่องเรือ กอนโดล่า (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ)
และมีบ่อนคาสิโนที่นังเสี่ยงโชคจากทั้วโลกมาลองเสี่ยงโชค นอกจากนั้นหากใครที่ไม่อยากเล่นการพนัน ภายใน เดอะเวเน
เชี่ยนก็มีร้านค้ าให้ ช้อปปิ้ งรวมถึงร้ านอาหารให้ เลือกของชิมลองทานอีกด้ วย

เย็น

นาท่านสู่ ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊าร้ านค้ าใหญ่ ท่รี วมสิ่งของพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของมาเก๊า เช่ น ขนมผัวจ๋า เมียจ๋า ลูกอมร
สนม นอกจากนี้ยังเป็ นแหล่งรวมสินค้ านาเข้ าจากอเมริกา ออสเตรเลียที่ราคาถูก เนื่องจากมาเก๊าเป็ นเมืองปลอดภาษี ดังนั้น
หากใครที่รับประทานยาบารุงอยู่แล้ ว ซื้อที่ร้านค้ านี้จะได้ ราคาถูกเหมือนซื้อที่ประเทศต้ นทางจริงๆ ตัวอย่างสินค้ าชื่อดังได้ แก่
นา้ มันตับปลาฉลามทะเลลึกบารุงสมอง และยาบารุงนมผึ้ง ที่มีสรรพคุณบารุงอายุวัฒนะและบารุงผิวพรรณให้ เต่งตึง หรือครีม
รกแกะชื่อดังที่คนไทยนิยมใช้ บารุงผิวหน้ าจากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองจู ไห่ ของประเทศจีนผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมืองที่ด่าน
กงเป่ ย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
พักที่ Landmark Hotel / Golden Palm Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่
โรงแรมคอนเฟิ ร์มจะแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง

วันที่ 2

จูไห่ –ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ – ร้ านบัวหิมะ – ร้ านผ้ าไหมจีน –ร้ านหยก- วัดผุ่ถ่อ– ช้ องปิ้ งกงเป่ ย –พระราชวังหยวนหมิง–ชม
โชว์หยวนหมิงหยวน – พิเศษ!!เมนูเป๋ าฮื้อเสิร์ฟพร้ อมไวน์แดง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
นาท่านผ่านชม ถนนคู่รกั The Lover’s Roadซึ่งเป็ นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ ทาไว้ ข้ นึ เพื่อ
เป็ นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลายจูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจู
ไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเลนาท่านเยี่ยมชม ร้านบัวหิมะเป็ นที่ร้ ูจักกันดีของคนไทย
เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่าที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษา
แผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ ท่วั ตัว จากนั้นมาคนไทยก็ร้ ูจักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้ อมรับฟังการ
วินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญ ให้ ท่านได้ ชมการสาธิตการนวดเท้ า ซึ่งเป็ นอีกวิธหี นึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบารุง
การไหลเวียนของโลหิตด้ วยวิธธี รรมชาติ จากนั้นนาท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีนผลิตภัณฑ์ท่ที าจากไหม ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้ า
ผ้ าพันคอ ฯลฯ ชมวิธกี ารนาเส้ นไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้ าทั้งใช้ เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่
จริง) เพื่อมาทาไส้ นวมผ้ าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็ นทั้งของฝากและใช้ เอง จากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ งร้านหยกสมบัติลา้ ค่าของชาว
จีนใครได้ ครอบครองจะมีสขุ ภาพแข็งแรงและโชคดีโดยหยกธรรมชาติจะมีหลายสีคือสีขาวสีเขียวสีนา้ ตาลสีเหลืองและสีม่วง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนาท่านสู่ วัดผู่ถ่อ สักการะองค์เจ้ าแม่กวนอิม เพื่อเสริมสร้ างความเป็ นสิริมงคลให้ กบั ชีวิต วัดแห่งนี้ต้งั อยู่บริเวณเขา มี
ความยิ่งใหญ่และอลังการมาก เมื่อทุกท่านไหว้ พระเสริมสิริมงคลให้ กบั ตัวท่านเองเรียบร้ อย ลูกค้ าสามารถถ่ายรูปบริเวณโดยรอบ
ได้ อย่างจุใจช้อปปิ้ งตลาดกงเป๋ ยแหล่งช้ อปปิ้ งศูนย์การค้ าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้ านค้ า มีสนิ ค้ าให้ ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้ า
ก๊อปปี้ แบรนด์เนมชั้นนาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่น ที่น่ีมีให้ ท่านได้ เลือกซื้อหมด สินค้ าของ
ที่น่ีมีเกือบทุกอย่าง ในการเลือกซื้อสินค้ าของที่น่ีจะต้ องเลือกดูให้ ดี ให้ ละเอียดก่อน เพราะสินค้ าส่วนมากจะเป็ นของก๊อปปี้ และ
ของจีนนาท่านเดินทางสู่ พระราชวังหยวนหมิง พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้ างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวัง
แห่งนี้ ถูกสร้ างขึ้นใหม่อกี ครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมือง จูไห่ ทาให้ สวนแห่งนี้โอบล้ อมด้ วย ขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และ มี
พื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่ง ที่ทาให้ สวน หยวน หมิ
งแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็ นศิลปะ แบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวน

กลางวัน

รหัสทัวร์ : THZ2-FD-HK-12OCT17-1JAN18H
หยวนหมิงใหม่ จึงถือได้ ว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจาลองมาจากสถานที่ ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ได้ เปิ ดให้ บุคคลเข้ าชมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็ นต้ นมา มีภเู ขาโอบ
รอบทั้ง 3 ด้ าน ด้ านหน้ าเป็ นพื้นที่ราบสิ่งก่อสร้ างต่าง ๆ สร้ างขึ้นเท่าของจริง ในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่
สะพานข้ ามธารทอง ประตูต้ากง ตาหนักเจิ้งต้ ากวางหมิง สะพานเก้ าเลี้ยวจากนั้นนาท่านชม โชว์สดุ อลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน
ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีนนับตั้งแต่สมัยโบราณ ความเป็ นมาผ่านการถ่ายทอดโดยนักแสดงที่มีความชานาญ ประกอบ
กับ แสง สี เสียง ที่มีความทันสมัย ซึ่งทุกท่านจะได้ ความรู้ทางด้ านประวัติศาสตร์พร้ อมกับความสนุก ตื่นเต้ นกันไปพร้ อมๆกัน

เย็น

วันที่ 3

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) พิเศษ เมนูเป๋ าฮื้อ และไวน์แดง
พักที่ Landmark Hotel / Golden Palm Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่
โรงแรมคอนเฟิ ร์มจะแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
จูไห่ - มาเก๊า – กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊าโดยผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมืองที่ด่านกงเป่ ย
10.50น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ FD761
***ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ และสายการบินแอร์เอเซียไม่อนุญาตให้ เลือกที่น่ังจะเป็ นระบบ
สุ่มที่น่ัง ไม่สามารถรีเควสที่น่ังก่อนได้ ***
12.35 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาเข้ าโดยสวัสดิภาพ
****************************
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น)กาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์
สินค้ าพื้นเมืองให้ นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ จู ัก ในนามของร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อ
หรือไม่ซ้ ือขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้ าหากลูกค้ าไม่มีความประสงค์จะเข้ าร้ านรัฐบาลจีนทุกเมือง
ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้ าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้ นค่าภาษีสนามบิน ภาษีนา้ มัน
 ค่าห้ องพักโรงแรม (ห้ องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
** ในกรณีท่ที ่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทาง
บริษัทอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
 ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ข้างต้ น
 เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่องบิน ไม่เกิน 20 กิโล / ท่าน
 ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 ค่าวีซ่ากรุป๊ แบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทาคืนได้ ในกรณีลูกค้ าที่มีวีซ่าอยู่แล้ วและสาหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
กรณีท่ที าง ตม. จีน ปิ ด ยกเลิกวีซ่ากรุป๊ 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ์ เก็บ
ค่าใช้ จ่ายทั้งหมด (ในกรณีลูกค้ าแจ้ งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

รหัสทัวร์ : THZ2-FD-HK-12OCT17-1JAN18H
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
 ค่าระวางกระเป๋ านา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็ น
ต้ น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 ค่านา้ หนักระวางกระเป๋ า ที่เกินจาก 20 กก. ต่อท่าน
 ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 120 หยวน / ท่าน / ทริป (หัวหน้ าทัวร์แล้ วแต่จะพอใจในการบริการ)
เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชาระค่ามัดจา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทาการจองภายใน 3 วัน
 ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาเต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์ท้งั หมด
 กรณีกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต้ น ทางบริษัทฯ ต้ องมีการการันตีมัดจาที่น่ังกับทางสายการบิน
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่า
ยกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตัว๋ แล้ ว หากท่านมีเหตุบางประการทาให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ ได้ เนื่องจากเป็ นนโยบายของสายการบิน
 สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็ นผู้ย่ นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
 กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านั้น ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการ
ตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้ าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ท้งั สิ้น**
เงื่อนไขอื่นๆ
 สาหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การ
แจ้ งเข้ าแจ้ งออกประเทศไทยเอง
 ในกรณีท่ลี ูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุป๊ มีการ คอนเฟริมเดินทางก่อนทุก
ครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 ราคาทัวร์ใช้ ตวั๋ เครื่องบินแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้ องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 ลูกค้ าที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้ เดินทาง เข้ า-ออก ได้ ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้ รับทราบก่อนการทาจองทัวร์ แต่ท้งั นี้
บริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้ าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี PASSPORT ต้ องมีอายุการใช้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจาก
วันเดินทาง ไป-กลับ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ผี ้ ูเดินทางไม่ถงึ 25 คนขึ้นไป
 ในกรณีท่สี ายการบินประการปรับขึ้นภาษีนา้ มัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีนา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุการณ์ท่อี ยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็ นหลัก
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สดุ วิสยั เช่น ความล่าช้ าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การ
ประท้ วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สนิ สูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัว
ท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
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 กรณีท่สี ถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้ าชมได้ เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่อี ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็ น
ต้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีท่ที ่านสละสิทธิ์ในการใช้ บริการใดๆ หรือไม่เข้ าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้ จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้ เดินทางเข้ า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจากการ
ครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้ องห้ าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืน
ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 กรณีท่ที ่านใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศ
ใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮ่องกง

