FD312 มาเก๊า รูปปั้นเจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ พอล 3วัน 2คืน บิน (FD)

FD312 มาเก๊ า รูปปั้นเจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ พอล 3วัน 2คืน บิน (FD)
Hongkong Summer Sale 2019:เทศกาลลดราคาสิ นค้าทั้งเกาะ70-80%
นั่งรถข้ ามสะพานข้ ามทะเลใหญ่ ทสี่ ุ ดในโลก ฮ่ องกง-จูไห่ -มาเก๊ า ยุโรปใจกลางเอเชีย เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊ า วิหาร
เซนต์ พอล ชมวิวแบบ 360องศา อ่ าววิคตอเรีย หาดรีพัสเบย์ ขอพร วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) วัดผู่โถว ถนนคู่รัก
ชมสาวงาม “หวี่หนี่” ช้ อปปิ้ งถนนนาธาน,ตลาดกงเป่ ย
เมนูพิเศษ:เป๋าฮื้อ+ไวน์ แดง,อาหารโปรตุเกส
พัก จูไห่ 2 คืน โดยสายการบิน Thai Air Asia
วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว
1

สนามบินดอนเมือง - มาเก๊า - รู ปปั้ นเจ้าแม่กวนอิมริ มทะเล - วิหารเซนต์พอล - THE VENETIAN จู่ไห่

2

จู่ไห่ – ฮ่องกง – อ่าววิคตอเรี ย – หาดรี พสั เบย์ – วัดแชกงหมิว – ถนนนาธาน - จูไห่

3

ถนนคู่รัก - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวีห่ นี่” - วัดผูโ่ ถว - ตลาดกงเป่ ย - มาเก๊า - กรุ งเทพฯ
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อัตราค่ าบริการ
กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่ เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

04 - 06 Jul 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

07 - 09 Jul 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

11 - 13 Jul 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

18 - 20 Jul 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

28 - 30 Jul 2019

13,888

15,888

15,888

15,888

3,500

08 - 10 Aug 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

18 - 20 Aug 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

22 - 24 Aug 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

25 - 27 Aug 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

29 - 31 Aug 2019

10,888

13,888

13,888

13,888

3,500

13 - 15 Oct 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

08 - 10 Dec 2019

13,888

15,888

15,888

15,888

3,500

30 Dec 2019 - 01 Jan 2020

15,888

18,888

18,888

18,888

3,500

31 Dec 2019 - 02 Jan 2020

15,888

18,888

18,888

18,888

3,500
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รายละเอียดทัวร์
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - มาเก๊า - รู ปปั้นเจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ พอล - THE
VENETIAN - จู่ไห่

03.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผู้โดยสารระหว่ างประเทศ ชั้น3 ประตู 3 เคาเตอร์
เช็คอินสายการบิน Thai Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนาขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่)
กระเป๋ าทุกใบจะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษา
ความปลอดภัยของสายการบิน

06.45 น.

บินลัดฟ้ าสู่ มาเก๊ า โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD760
*ค่าทัวร์ ไม่ รวมค่าอาหารบนเครื่ อง*(สายการบินมีบริ การจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มบน
เครื่ อง)

10.20 น.

เที่ยง

เดินทางถึง สนามบินมาเก๊ า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) มาเก๊า เป็ นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและ
ประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16
ชาวโปรตุเกสได้เดินเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ ติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้าง
อาณานิคมอยูใ่ นแถบนี้ ที่สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้าน
สถาปั ตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของ ชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทาให้มาเก๊ากลายเป็ น
เมืองที่มีการผสมผสานระห ว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรี ยกได้วา่
เป็ น"ยุโรปใจกลางเอเชีย จากนั้นผ่ านชมรู ปปั้นเจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล เป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม
ปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18เมตร หนักกว่า 1.8 ตันเป็ น
องค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็ นพระแม่มารี
โปรตุเกส สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กบั จีน เพือ่
คนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง ชมวิหารเซนต์ พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตา
เลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพพิ ธิ ภัณฑ์จดั แสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับ
การยกย่องให้เป็ นอนุสาวรี ยแ์ ห่งศาสนาคริ สต์ที่ ยิง่ ใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล แวะ
ชิมขนม ร้านขายของฝากขึ้นชื่อต้นตารับของเมืองมาเก๊า
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารโปรตุเกส
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เดินทางสู่ เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊ า THE VENETIAN โรงแรมคาสิโนหรู ระดับ 6 ดาว เชิญท่าน
สัมผัส บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอานวยความ
สะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์
เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพือ่ ลิ้มลองเมนู
ต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่ เรื อกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม(ไม่
รวมค่านัง่ เรื อ) ให้ท่านได้สมั ผัสกับเมืองจาลองของอิตาลี เมืองเวเนเชี่ยน ให้ท่านได้สมั ผัส
กับ แหล่งช้อปปิ้ งอันลือชื่อมีของแบรนด์เนมนานาชนิด หรื อบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ
Casinoก็พอมีเวลา จากนั้นเดินทางสู่เมืองจูไห่ ตั้งอยูท่ างใต้ของมณฑลกวางตุง้ มีพ้นื ที่ดา้ นทิศ
ตะวันออกติดกับเซินเจิ้น ด้านทิศใต้ติดกับมาเก๊า ในปี ค.ศ. 1980 ได้รับการยกย่องให้เป็ นเมือง
เศรษฐกิจ (SPECIAL AREA) ปั จจุบนั เมืองจูไห่ได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรุ ดหน้า
ทัดเทียมเมืองอุตสาหกรรมทัว่ ไป ตึกรามบ้านช่องในตัวเมืองส่วนใหญ่สร้างขึ้นใหม่สวยงามไม่
แพ้เมืองเซินเจิน้
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
: นาท่ านสู่ ทพี่ ัก XIN YONG FA HOTEL (3*) หรื อระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 2
เช้ า

จู่ไห่ -ฮ่ องกง-อ่ าววิคตอเรีย-หาดรีพัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ถนนนาธาน-จูไห่
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่ องกง โดยเรือเฟอรารี่ ถึง ฮ่ องกง นาท่านนัง่ รถเดินทางสู่ อ่ าววิคตอเรีย
(แต่ไม่ได้ข้ นึ สู่จุดชมวิวสูงสุด Peak นะคะ) นาชมทิวทัศน์โดยรอบของเมืองฮ่องกง อยูเ่ หนือ
ระดับน้ าทะเล554เมตร เป็ นย่านที่พกั อาศัยหรู หราที่สุดบนเกาะฮ่องกง ท่านจะมองเห็นทิวทัศน์
ของฮ่องกงโดยรอบแบบ 360องศา นาท่านสู่ หาดทรายรีพัสเบย์ หาดทรายรู ปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้
สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ไปหลายเรื่ องมีรูปปั้ นของเจ้าแม่
กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทาหน้าที่ปกป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวน
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สวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
เพือ่ เป็ นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึงเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิม่ ขึ้น 3 ปี
เที่ยง

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็ นวัดที่ข้ นึ ชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกง วัดแห่งนี้เรารู ้จกั กันดี
ในนาม วัดกังหัน วัดนี้มี กังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3รอบจะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและนาแต่
สิ่งดีๆ มาให้ จากนั้นนาท่านไป ชมโรงงานจิวเวลลี่ เยีย่ มชมสาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการ
ผลิตจิวเวลรี่ ที่ได้รับรางวัลออกแบบดีเด่น 3ปี ซ้อน และเลือกซื้อกังหัน แชกงหมิว นาโชคที่ได้
ทาการปลุกเสกมาจากวัด จากนั้นให้ท่าน อิสระช้ อปปิ้ งถนนนาธาน ตามอัธยาศัย Hongkong
Summer Sale 2019(ช่ วง มิ.ย-ส.ค) อาทิเช่น ช้อปปิ้ งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับ
สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่นAmani,Prada, Gucci Burberry
,Cartier,Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton,Chole, ของเด็กเล่นที่หา้ ง Toy r’us แหล่งช้
อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่นBurberry, Cartier,Chanel ,Coach ,Dior,Fendi
,Louis Vuitton, Chole ฯลฯให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ.ตึกโอเชี่ยนเทอร์มินอล ช้อปปิ้ งคอมเพล็กซ์
และร้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิ G2000, U2, Mark & Spencer, Giordano, Bossini ฯลฯ
(อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง)
จากนั้นนาท่านกับสู่ เมืองจู่ไห่ นาท่าน นั่งรถข้ าม สะพานฮ่ องกง - จูไห่ – มาเก๊ า (Hong KongZhuhai-Macau Bridge) สะพานข้ ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวทั้งสิ้น 55 กิโลเมตร
ประกอบด้วย สะพานข้ามทะเล อุโมงค์ลอดใต้ทะเล และเกาะเทียม เชื่อมเกาะฮ่องกง เมืองจูไห่
ของมณฑลกวางตุง้ และเกาะมาเก๊า เปิ ดใช้อย่างเป็ นทางการวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2017 สะพาน
ถูกออกแบบให้มีลกั ษณะคดเคี้ยวเพือ่ ลดแรงตึงเครี ยดของคลื่นที่กระทาต่อเสาตอม่อสะพาน
แถมยังถูกออกแบบให้ทนต่อแผ่นดินไหวและไต้ฝนุ่ โดยมีการใช้เหล็กในการก่อสร้างมากถึง 4
แสนตัน ซึ่งเทียบได้กบั การสร้างหอไอเฟลถึง 60 แห่ง จึงนับว่าเป็ นหนึ่งในสุดยอดทาง
วิศวกรรมของจีน ใช้งบก่อสร้างมากถึง 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 6 แสนล้านบาท) โดย
ในเริ่ มก่อสร้างในปี 2009 ทางฝั่งแผ่นดินใหญ่ของจีน และเริ่ มก่อสร้างโครงการฝั่งฮ่องกงในปี
2011 โดยช่วงแรกทางการจีนวางแผนให้โครงการแล้วเสร็ จภายในปี 2017 รวมแล้วใช้เวลา
ก่อสร้างเกือบ 10 ปี สะพานมีทางวิง่ สาหรับรถยนต์ท้งั หมด 6 เลน แบ่งเป็ นฝั่งละ 3 เลน โดยจะ
ช่วยย่นระยะเวลาเดินทา งระหว่าง ฮ่องกงถึงจูไห่เหลือเพียง 30 นาที จากเดิมที่ตอ้ งใช้เวลา

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเทีย่ วด้ วยกัน.com

หน้ า 5 จาก 10

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

เดินทางโดยใช้เรื อราว 3-4 ชัว่ โมง ซึ่งความสาเร็ จของการสร้างสะพานแห่งนี้ทางการจีนนับว่า
เป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ถึง เมืองจูไห่ นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
: นาท่ านสู่ ทพี่ ัก XIN YONG FA HOTEL (3*) หรื อระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 3 ถนนคู่รัก-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”-วัดผู่โถว-ตลาดกงเป่ ย-มาเก๊ า-กรุงเทพฯ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นัง่ รถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก ถนนเรี ยบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมือง
จูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อนเหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็
เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชายหาดแห่ งนี้ได้มีการนาเก้าอี้ หรื อ ม้านัง่ ซึ่งทามาสาหรับ 2 คนนัง่
เท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รัก ...แล้วนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ
สัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล” หรื อที่มีชื่อ
เรี ยกว่า “หวีหนี” เป็ นรู ปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเลหวีหนี ความหมายคือ สาวงามที่
ยืนถือไข่มุก ยืนบิดเอวพลิ้ว ริ้ วชายผ้าพัดพลิ้ว อุ่นรอยยิม้ ทั้งบนใบหน้าถึงมุมปาก เป็ นสัญลักษณ์
ของเมือง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรื องแห่งเมืองจูไห่ เดินทางสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สงั
กระจายเพือ่ ความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพือ่ ความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้า
เพือ่ การมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพือ่ อายุยนื นาน

เที่ยง

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ+ไวน์ แดง
แวะชม ร้านสมุนไพรจีน(ยา) แหล่งค้นคว้ายาแผนโบราณ หรื อเป่ าฟู่ หลิง หรื อที่เราเรี ยกว่า “ บัว
หิมะ” ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น
น้ าร้อนลวก หรื อ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองบองแผลที่โดนลวกได้ดี ผ่อนคลายด้วย
การนวดฝ่ าเท้า พร้อมฟังการบรยายสรรพคุณของสมุนไพร แวะร้านผ้าไหม ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์ผา้
ไหม อาทิเช่น ไส้ผา้ ห่มที่ทาจากเส้นในไหม, ชุดเครื่ องนอนต่างๆ, เสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ ซึ่งผ้าไหม
จีนถือว่ามีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็ นประเทศแรกที่รู้จกั การเลี้ยงไหม
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และพัฒนาคุณสมบัติพเิ ศษต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถเลือกซื้อเป็ นของฝาก หรื อว่าใช้เองได้
ตามอัธยาศัย เดินทางสู่ ตลาดกงเป่ ย ศูนย์การค้าใต้ติดแอร์ มีร้านมากกว่า 5,000 ร้านค้า มีสินค้าให้
ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนมชั้นนาต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ า
นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมด ให้ ท่านอิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัย จน
สมควรแก่เวลาจากนั้นเดินทางสู่ มาเก๊ า
22.40 น. เดินทางกับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD767
00.30 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
**กรณีลูกค้าต้ องการซื้อตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่ อคอนเฟิ ร์ มเวลากับเจ้ าหน้ าทีอ่ ีกครั้ง**
สิ่ งที่ลูกค้าจาเป็ นต้ องรับทราบก่อนเดินทาง
- เนื่องจากเป็ นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมือง
จีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้ เมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล
อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่ าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะ
มีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องให้ทุกท่านแวะเข้า
ไปชม แต่จะซื้อหรื อไม่ซ้ือขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น
*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรื อไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรื อร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็
ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่วา่ จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิม่ ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1
ท่าน โดยไกด์ทอ้ งถิ่นจะเป็ นผูเ้ ก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***
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- ลูกค้าท่านใดที่อยูต่ ่างจังหวัดและต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (หรื อเครื่ องบิน, หรื อรถทัวร์ , หรื อรถไฟ) กรุ ณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทาการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุ ณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด
เนื่องจากทางบริ ษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก
หมายเหตุ: รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,สายการ
บิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรณีท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่
สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้ งบริษัทฯก่ อนทาการจอง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน
(ความล่ าช้ าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ วว่ า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรื อเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรื อเหตุผล
ทางด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น ) โปรดเข้ าใจและรับทราบว่ า ผู้จัดจะไม่ รับผิดชอบและไม่ สามารถคืนค่าใช้ จ่าย
ต่ างๆ ได้ ในทุกกรณี
อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่ องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – มาเก๊ า(MFM) – กรุงเทพฯ(DMK)
2.ค่าโรงแรมที่พกั (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็ นห้องแบบเตียงคู่และเสริ มเตียง
สปริ ง)
3.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปสาหรับผูท้ ี่ถือพาสปอร์ ตไทย (ต้ องเดินทางไปและกลับพร้ อมคณะเท่ านั้น)
4.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรื อค่าตามที่ระบุไว้ในรายการ)
5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
6.ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกาหนด
7.ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริ ษทั ฯประกันภัย
ที่บริ ษทั ทาไว้(ไม่ ครอบคลุมถึงสุ ขภาพ การเจ็บไข้ ได้ ป่วย)ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดทีม่ ีการตกลงไว้กบั บริ ษทั
ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าบริการไม่ รวม
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน / ใบกากับภาษี)
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวชี ่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
3.ค่าทาหนังสือเดินทาง (Passport)
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4.ค่าทาหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
5.ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) กรณี น้ าหนักกระเป๋ าเกินท่านต้อง
ชาระค่าน้ าหนักกระเป๋ ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บ
6.ค่าบริ การนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ชาวต่างชาติเก็บเพิม่ 800 บาท/ท่าน
7.(7.1)ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถ 300RMB (หยวนจีน) ต่ อทริป/ลูกค้า 1 ท่ าน
(7.2)ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของลูกค้า
เงื่อนไขในการจอง มัดจาท่ านละ 5,000 บาทต่ อท่าน และ ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
ล่วงหน้า (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผู ้
จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรื อยกเลิกการเดินทาง)
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ **กรุ ณา
ตรวจสอบก่อนส่งให้บริ ษทั มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี พาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธ
การออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุ ณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา หรื อส่งพร้อมยอดคงเหลือ
การยกเลิกการจอง เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์ โดย
จ่ ายเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้งั หมดแล้ ว ขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืน
เงินไม่ ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
หมายเหตุ
กรุ ณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริ ษทั ฯ และเมื่อท่านชาระเงินค่าจอง และหรื อ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริ ษทั แล้ว
1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั
ท่านได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้
3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การ
ปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ ดั หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
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4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ทมี่ ีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการ
เรี ยกเก็บเพิม่ เติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
5) หากมีการถอนตัวหรื อไม่ได้ใช้บริ การตามที่จองระบุเอาไว้หรื อก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผูจ้ ดั ถือว่าผู ้
ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ได้ชาระไว้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น เนื่ องจากค่าใช้จ่ายที่ท่าน
ได้จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชาระแบบยืนยันการใช้บริ การแบบผูจ้ ดั เป็ นตัวแทนนายหน้า ผูจ้ ดั ได้ชาระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดให้แก่ผใู ้ ห้บริ การในแต่ละแห่งแบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
6) กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การ
จากสายการบิน บริ ษทั ขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ ผูจ้ ดั จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คนื เงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
7) การประกันภัย ที่บริ ษทั ได้ทาไว้สาหรับความคุม้ ครองผูเ้ ดินทาง เป็ นการการประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทาง
ท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริ ษทั
ได้ และทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริ ษทั ประกันทัว่ ไป)
7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
8) ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ที่ผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี
เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
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