GO2-ICN TG001

มาเก๊า
เก๋า เก๋า
3D2N
HILIGHT
•เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”
•ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian
Resort
•ชมหอไอเฟลจาลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่
ฝรั่งเศส
•สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ทีม
่ าเก๊าและ วัด
กวนอู ทีเ่ ซินเจิ้น
•ชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองเซินเจิ้น ณ
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
•ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ หลอหวู่มอลล์
•เมนูพเิ ศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง , เป็ดปักกิ่ง

โดยสายการบินแอร์มาเก๊า [NX]

เดินทาง: เม.ย.-มิ.ย. 62
เริ่มต้นเพียง 5,900.-

วันที่1. กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น
วันที่2. เซินเจิ้น- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดกวนอูพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่
วันที่3. จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่
กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน-The
Parisian Macao - กรุงเทพฯ
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กาหนดการเดินทาง

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 04-06 พ.ค. 62

8,900.-

วันที่ 09-11 พ.ค. 62

7,900.-

วันที่ 10-12 พ.ค. 62

8,900.-

วันที่ 11-13 พ.ค. 62

8,900.-

วันที่ 16-18 พ.ค. 62

7,900.-

วันที่ 17-19 พ.ค. 62

8,900.-

วันที่ 18-20 พ.ค. 62

12,900.-

วันที่ 19-21 พ.ค. 62

11,900.-

วันที่ 23-25 พ.ค. 62

7,900.-

วันที่ 24-26 พ.ค. 62

8,900.-

วันที่ 25-27 พ.ค. 62

8,900.-

วันที่ 30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62

7,900.-

วันที่ 31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62

8,900.-

วันที่ 01-03 มิ.ย. 62

8,900.-

วันที่ 07-09 มิ.ย. 62

8,900.-

วันที่ 08-10 มิ.ย. 62

8,900.-

วันที่ 14-16 มิ.ย. 62

7,900.-

วันที่ 15-17 มิ.ย. 62

8,900.-

วันที่ 21-23 มิ.ย. 62

8,900.-

วันที่ 22-24 มิ.ย. 62

8,900.-

วันที่ 28-30 มิ.ย. 62

8,900.-

วันที่ 29 มิ.ย.- 01 ก.ค. 62

7,900.-

** ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับรถท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน **
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วัน
1

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น

เช้า กลางวัน

ค่า

✈

🍽

x

โรงแรมที่พัก
Higgert
shenzhen
Hotel หรือ

เทียบเท่า

Jinjiang hotel
2

เซินเจิ้น- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดกวนอูพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู-่ จูไห่

🍽

🍽

🍽

3

จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่
กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน-The Parisian
Macao - กรุงเทพฯ

🍽

🍽

✈

หรือเทียบเท่า

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
08.30 น.

10.35 น.
14.25 น.

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น
พร้อมกัน ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
เคาน์เตอร์ P สายการบินแอร์มาเก๊า โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสาร
การเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
ออกเดินทางสู่มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊าเที่ยวบินที่ NX885
(มีอาหารร้อนเสิร์พบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
“มาเก๊า”เป็นเมืองที่มีป ระวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดี ตมาเก๊าเป็ นเพี ยงแค่หมู่บ้ าน
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้น
ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและ
มาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติเตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทาให้มาเก๊ากลายเป็น
เมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่า
เป็ น “ยุโรปใจกลางเอเชี ย ”มาเก๊ า อยู่ ใ นเขตมณฑลกวางตุ้ งบนชายฝั่ งทะเลด้ า นตะวัน ตกของ
สามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่ง
วันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทาพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับ
จากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมือง
การปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ…เดินทางสู่จูไห่โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่าน
กงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)
ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที
เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่”ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ
ให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น โดย
รถโค้ชใช้เวลาในการเดินประมาณ 3 ชั่วโมง “เมืองเซินเจิ้น” ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจ
ปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สาคัญของจีนทางตอนใต้และเป็น
แหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
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ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พก
ั เซินเจิ้น Higgert shenzhen Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

เซินเจิ้น- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่จูไห่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่วัดกวนอูKuan Au Templeเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธ์เป็นที่นิยมในเมืองเซินเจิ้นเทพ
เจ้ากวนอูเป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีและความกล้าหาญความกตัญ ญู
โชคลาภบารมีนิยมขอพรในเรื่องหน้าที่การงานสักการะขอพระและกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริ
มงคลต่อตนเองและครอบครัวจากนั้นนาท่านไปผ่อ นคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดย
การแช่ เท้ าด้ ว ยยาสมุ นไพรจี น และซื้ อ ยาครอบจั ก วาลบั ว หิ ม ะยาประจ าบ้ านที่ มี ชื่ อ เสี ยงและมี
สรรพคุ ณ มากมายช่ ว ยรัก ษาแผลจากการโดนความร้ อ นเช่ นน้ าร้อ นลวกหรือ น้ ามั นช่ ว ยลดการ
อักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดีหรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดด
เป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิวฝ้าจุดด่างดาบนใบหน้าให้หน้าเนียนใสนาท่านชมร้านผ้าไหม
ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัสนาท่านชมร้านหยก
มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเดินทางสูพ
่ ิพธ
ิ ภัณฑ์เซินเจิ้น ตั้งอยูใ่ นมณฑลกวางตุ้ง ก่อตั้งขึ้นในปี 1981 เปิดใน
พฤศจิกายน 1988 มันครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตรพื้นที่ก่อสร้าง 18,000 ตาราง
เมตร ในเดือนพฤษภาคมปี 1995 ชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเซินเจิ้น โดดเด่นไป
ด้วยด้านสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจ เนื่องจากเซินเจิ้นเป็นเมืองที่ทันสมัยและมันก็น่าสนใจที่จะ
ดูประวัติและพัฒนาการของเมืองเซินเจิ้น ...จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้า
มากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ ซิตี้ ท่านจะพบกับสินค้า
ก๊อปปี้แบรนด์เนม ชื่อดังมากมายอาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel,
Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ.
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ โดยรถโค้ชใช้เวลาในการเดินประมาณ 3 ชั่วโมง
บริการอาหารกลางค่า ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ.. เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
นาท่านเดินทางเข้าสูท
่ ี่พก
ั จูไห่ Jinjiang hotel หรือเทียบเท่า
จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยนThe Parisian Macao - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สด
ุ ในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่
13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สาหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของ
สาวกอี ก 3 รู ป นอกจากนี้ ยัง เป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานขององค์ พ ระพุ ท ธรู ป ปางนิ พ พานประทั บ อยู่ ใ น
ดอกบัว จากนั้นนาทุกท่านสู่ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบน
โคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบ
คืนให้กับประเทศจีน .... จากนั้นนาท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทอง
พับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟ
ไหม้ในปี 1835 ทาให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวม
แล้ ว โบสถ์ ม าแตร์ เ ดอี เ ดิ ม วิ ท ยาลั ย เซนต์ ป อล (St. Paul’s College) เป็ น โบราณสถานที่ ยั ง
หลงเหลืออยู่ของวิท ยาลัยเซนต์ป อลคือประจักษ์ พยานการก่อตั้ งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน
ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์
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เซนต์ ป อลในปั จ จุ บั น ถู ก มาเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ าเมื อ งมาเก๊ า ..จากนั้ น เดิ น ทางต่ อ ที่ The
Venetian Resort โรงแรมสุ ด หรู เลิ ศ อลั งการในบรรยากาศลาสเวกั ส ให้ ท่ า นอิ ส ระพั ก ผ่ อ น
ถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจาลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจาลองเสมือนจริงภายใน
เวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้
ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์
เนมหลากหลายกว่ า 300 ร้ า น เช่ น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ
หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตาม
คลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้
เด็กที่มีอายุต่ากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทาการบันทึกภาพใด ๆ ภายใน
คาสิ โ นทั้ ง สิ้ น และควรแต่ ง กายสุ ภ าพ) ทุ ก ท่ า นสามารถเดิ น ชมสถานที่ เ ที่ ย วจาก The
Venetian Resort ไปยังหอไอเฟลจาลองของมาเก๊ า และสามารถชมวิวหอไอเฟลจาลอง
ขนาดครึ่ ง หนึ่ ง ขจากของจริ ง ที่ ฝ รั่ ง เศส ซึ่ ง ตั้ ง ตระหง่ า นอยู่ บ ริ เ วณหน้ า ทางเข้ า รี ส อร์ ท The
Parisian Macao โดยสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆ ของจีนแผ่นดินใหญ่ และ ฝั่ง Cotaiได้อย่างเต็มที่
หอไอเฟลจาลองของมาเก๊าจะไปเที่ยวแลนมาร์คแห่งใหม่ของเกาะมาเก๊า
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย.....เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

ค่า
19.00 น.

20.50 น.

ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊าเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊าเที่ยวบินที่
NX882 (มีอาหารร้อนเสิร์พบนเครื่อง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

มาเก๊า เก๋า เก๋า
3DN2 BY NX

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง18ปี
[มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง18ปี
[มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง18ปี
[ไม่มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 04-06 พ.ค. 62

8,900.-

11,900.-

11,900.-

11,900.-

-

3,000.-

วันที่ 09-11 พ.ค. 62

7,900.-

10,900.-

10,900.-

10,900.-

-

3,000.-

วันที่ 10-12 พ.ค. 62

8,900.-

11,900.-

11,900.-

11,900.-

-

3,000.-

วันที่ 11-13 พ.ค. 62

8,900.-

11,900.-

11,900.-

11,900.-

-

3,000.-

วันที่ 16-18 พ.ค. 62

7,900.-

10,900.-

10,900.-

10,900.-

-

3,000.-

วันที่ 17-19 พ.ค. 62

8,900.-

11,900.-

11,900.-

11,900.-

-

3,000.-

วันที่ 18-20 พ.ค. 62

12,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

-

4,000.-

วันที่ 19-21 พ.ค. 62

11,900.-

14,900.-

14,900.-

14,900.-

-

4,000.-

วันที่ 23-25 พ.ค. 62

7,900.-

11,900.-

11,900.-

11,900.-

-

3,000.-

กาหนดการเดินทาง
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วันที่ 24-26 พ.ค. 62

8,900.-

11,900.-

11,900.-

11,900.-

-

3,000.-

วันที่ 25-27 พ.ค. 62

8,900.-

11,900.-

11,900.-

11,900.-

-

3,000.-

วันที่ 30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62

7,900.-

10,900.-

10,900.-

10,900.-

-

3,000.-

วันที่ 31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62

8,900.-

11,900.-

11,900.-

11,900.-

-

3,000.-

วันที่ 01-03 มิ.ย. 62

8,900.-

11,900.-

11,900.-

11,900.-

-

3,000.-

วันที่ 07-09 มิ.ย. 62

8,900.-

11,900.-

11,900.-

11,900.-

-

3,000.-

วันที่ 08-10 มิ.ย. 62

8,900.-

11,900.-

11,900.-

11,900.-

-

3,000.-

วันที่ 14-16 มิ.ย. 62

7,900.-

10,900.-

10,900.-

10,900.-

-

3,000.-

วันที่ 15-17 มิ.ย. 62

8,900.-

11,900.-

11,900.-

11,900.-

-

3,000.-

วันที่ 21-23 มิ.ย. 62

8,900.-

11,900.-

11,900.-

11,900.-

-

3,000.-

วันที่ 22-24 มิ.ย. 62

8,900.-

11,900.-

11,900.-

11,900.-

-

3,000.-

วันที่ 28-30 มิ.ย. 62

8,900.-

11,900.-

11,900.-

11,900.-

-

3,000.-

วันที่ 29 มิ.ย.- 01 ก.ค. 62

7,900.-

10,900.-

10,900.-

10,900.-

-

3,000.-

**เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก **
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 5,900 บาท
ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลก
ู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟิรม
์ เดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
4.การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบ
ั วันเดินทาง คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
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4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุป
๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจาที่นั่ง
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้
ในรายการเดินทาง บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ
ี่ ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลก
ู ค้าเดินทางเข้าประเทศญีป
่ ุ่นโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าทีเ่ ท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่าน
การตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.6 เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์
จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพือ
่ อัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วัน
เดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พก
ั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล / เอ
มิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟค
ิ 20 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 กิโล ค่าประกันวินาศ
ภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุม
้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม
่ เติมกับทางบริษัทได้ **
-

เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

-

เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
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7. ภาษีมล
ู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีนามั
้ น ทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋ เครือ
่ งบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีทม
ี่ ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนือ
่ งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮ่องกง
ดอลลาร์
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