มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน ทัวร์
จูไห่...หยวนหมิงหยวน จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดก๊กเป่ย....
มาเก๊า ชมความอลังการ THE VENETIAN ช้อปปิ้ง… เซนาโด้ สแควร์

ไฟล์ทขาไป...

FD2540 DMK-MFM 06.35-10.20

ไฟล์ทขากลับ...FD2545 MFM-DMK 19.50-21.30

หรือ

FD2542 DMK-MFM 10.10-13.40

หรือ

FD2547 MFM-DMK 22.10-23.55

กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่และเด็กใช้เตียง

เด็กไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยว (เพิ่ม)

04-06 MAY(FD2542 / FD2547)
24-26 MAY(FD2540 / FD2545)
11 – 13, 18-20, 25-27 MAY
08-10, 22-24 JUN

13,900 บาท/ท่าน
10,900 บาท/ท่าน

12,900 บาท/ท่าน
9,900 บาท/ท่าน

1,500 บาท/ท่าน
1,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดทัวร์
D

ดอนเมือง – มาเก๊า (FD2540 / FD2542)  มีค่าอาหารให้ท่านละ 100 บาท ส้าหรับซื้อทานบนเครื่อง
 ผ่านด่านจู่ไห่ / ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน (ก๊กเป๋ย)/ ทานอาหารเย็น (ซีฟู๊ด) /ที่พัก

D

 ทานอาหารเช้า  ซิตี้ทัวร์ (ชมถนนคู่รัก / ถ่ายรูปสัญลักษณ์เมืองจูไห่ “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”) /ชมศุนย์สมุนไพรจีน
ชมร้านหยก  อาหารกลางวัน /สวนสาธารณะดอกบัวขาวไหว้เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ
สวนหยวนหมิงหยวน  ทานอาหารเย็น /ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน /ที่พัก

-

 ทานอาหารเช้า / ข้ามด่านกลับมาเก๊า / CITY TOUR (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง/โบสถ์เซนต์ปอล /
เซนาโด้ สแควร์) /  ทานอาหารกลางวัน/ ชม เดอะเวเนเชี่ยน ตามอัธยาศัย (ล่องเรือและชมโชว์ต่างๆ ลูกทัวร์
เสียค่าเข้าชมเอง) ถึงเวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบิน – กลับกรุงเทพฯ (FD2545 /FD 2547)

DAY 1
-

DAY 2

B

L
DAY 3

B

L

พัก จูไห่ 2 คืน
SILVER ART HOTEL 珠海星程银座酒店(珠海银艺术酒店 หรือเทียบเท่า
http://www.xingcheng.com/OnLine/ShowHotelInfo.aspx?hotel=90102
หมายเหตุ


ราคาข้างต้น เป็นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป



ราคาข้างต้น อาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการบินมีการขึ้นภาษีนา้ มัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ
กรุณาเตรียมค่าทิปส้าหรับมัคคุเทศน์ท้องถิ่น 30 หยวน/ท่าน (ผู้เดินทาง) และคนขับรถ 30 หยวน/ท่าน (ผู้เดินทาง)
รายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก้าหนดตามระยะเวลาที่ก้าหนด





มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน ทัวร์
จูไห่...สวนหยวนหมิงหยวน จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล ช้อปปิง้ จุใจ ตลาดก๊กเป่ย....
มาเก๊า...ชมความอลังการ THE VENETIAN ช้อปปิ้ง… เซนาโด้ สแควร์

โปรแกรมการเดินทาง...
วันแรก
..............

.............

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน (ก๊กเป๋ย)
 พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน THAI AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอย
อ้านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็ค เอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
น้าท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD 2540/06.35-10.20 หรือ FD 2542/10.10-13.40
 มีค่าอาหารกลางวันให้ท่านละ 100 บาทสาหรับซื้อทานบนเครื่องบิน

.............

ค่ำ
วันที่สอง

เช้า

ถึงสนามบินมาเก๊า หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว น้าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ซึ่งอยู่ทางใต้ของมณฑล
กวางตุ้ง มีพื้นที่ด้านทิศตะวันออกติดกับเซินเจิ้น ด้านทิศใต้ติดกับมาเก๊า ในปีค.ศ. 1980 ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ
(SPECIAL AREA) ปัจจุบันเมืองจูไห่ได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรุดหน้าทัดเทียมเมืองอุตสาหกรรมทั่วไป ตึกรามบ้านช่องในตัว
เมืองส่วนใหญ่สร้างขึ้นใหม่ สวยงามไม่แพ้เมืองอื่นๆ...จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็น
ศูนย์การค้าติดแอร์ มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นน้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า
นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพ
และราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร(ซีฟู๊ด)
 เข้าพัก SILVER ART HOTEL หรือเทียบเท่า
จูไห่  ชมถนนคู่รัก / จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล / ร้านสมุนไพรจีน /ชมร้านหยก / สวนสาธารณะดอกบัวขาว
สวนหยวนหมิงหยวน /ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน
 รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก
น้าท่านนั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจู
ไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะส้าหรับพักผ่อนเหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริม
ชายหาดแห่งนี้ได้มีการน้าเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งท้ามาส้าหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดา
คู่รัก ...แล้วน้าท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจู ไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มีชื่อ
เรียกว่า “ หวีหนี” เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล…จากนั้นแวะชม ร้านสมุนไพรจีน(ยำ) แหล่งค้นคว้ายาแผน
โบราณ หรือเป่าฟู่หลิง หรือที่เราเรียกว่า “ บัวหิมะ” ยาประจ้าบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการ
โดนความร้อนเช่น น้้าร้อนลวก หรือ น้้ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองบองแผลที่โดนลวกได้ดี ผ่อนคลายด้วยการนวดฝ่า
เท้า พร้อมฟังการบรยายสรรพคุณของสมุนไพร จากนั้นแวะร้านหยก ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์หยกขึ้นชื่อ ท่านสามารถเลือกซื้อเป็น
ของฝาก ได้ตามอัธยาศัย...

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น้าท่านชมสวนสาธารณะดอกบัวขาว หรือ “วัดไป๋เหลียนต้ง” เป็นวัดเล็กๆ ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมาก ภายในบริเวณวัด จะมี

ค่ำ
วันที่สาม

เช้า 

บันไดเดินขึ้นไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจูไห่ให้ความนับถือ ให้ท่านกราบนมัสการ ได้แก่ เจ้าพ่อกวนอู, เจ้าแม่กวนอิม,
และเทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) ตามบันไดที่ขึ้นไปทั้งสองข้างทางจะมีต้นสนปลูกไว้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศ
ร่มรื่น เมื่อท่านได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดครบหมดแล้ว บริเวณด้านนอกก็จะมีระฆังไว้ให้คนที่ไปขอพรตี เพื่อให้พรที่ขอสม
ดั่งที่ปารถนา ในการตีเขาบอกให้ตี 3 ครั้ง แล้วพรที่ขอก็จะสัมฤทธิ์ผล ... น้าท่านชม “สวนหยวนหมิงหยวน” สร้างตามแบบมา
จากสวนหยวนหมิงหยวนทีป่ ักกิง่ ซึ่งได้ถูกเผาท้าลายในช่วยสงครามฝิ่นโดยทหารพันธมิตร เมื่อปี ค.ศ.1860 สวนแห่งนีล้ ้อมรอบ
ไปด้วยต้าหนัก, และสวนสวยนานาชาติ เช่น สวน และสิ่งก่อสร้างแบบอิตาลี, ฝรั่งเศส ส้าหรับท่านชื่นชอบถ่ายรูป ที่นี้นับได้วา่ มี
มุมสวยๆให้ทา่ นได้ท่านรูปเป็นที่ระลึกอย่างจุใจเลยทีเดียว
...แล้วน้าท่านชม NIGHT SHOW หยวนหมิงชิงหยวน สมัยราชวงศ์ชิง อันตระการตา
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 เข้าพัก SILVER ART HOTEL หรือเทียบเท่า
จูไห่  – ข้ามด่านกลับมาเก๊า CITY TOUR (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม /ชิมขนมพื้นเมือง /โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้ สแควร์) / ชมเดอะเวเนเชี่ยน ถึงเวลานัดหมาย - สนามบิน – กลับกรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก
น้าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ...น้าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า1.8ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง
อร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้า
พระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมา
เก๊าคืนให้กับจีน...จากนั้นน้าท่านแวะ ชิมขนมพื้นเมือง ซึ่งร้านนี้จะมีจ้าหน่ายขนมต้นต้ารับของเมืองมาเก๊า และหมูแผ่นของขึ้นชื่อ
อีกอย่างหนึ่งของมาเก๊าท่านสามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากด้วยก็ได้...น้าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่ อ ความเป็ นศิ ริ มงคงที่ วัด เจ้ า แม่ ก วนอิ ม ซึ่ง เป็น วั ดใหญ่และเก่า แก่ที่ สุ ดในมาเก๊ า สร้ างขึ้น ตั้ งแต่ ศตวรรษที่ 13 เป็ น ที่
ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหม
อย่างงดงาม ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนเมื่อปีค.ศ.1844 ภายใน
วัดมีแท่นบูชาสวยงาม ส้าหรับ ประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป ให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่
กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปี นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืน
ยาว และต้านานของต้นไม้แห่งความรัก...จากนั้นน้าท่านชม โบสถ์เซ็นต์ปอล (St.Paul Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่
17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจ้าเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอน
ศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค .ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ท้าให้โบสถ์เซนต์
ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค .ศ.1991 ด้านหลังของ
ซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทาง
ศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อ
คราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ...น้าท่านสู่ย่านการค้าส้าคัญของมาเก๊า “เซนาโด้ สแควร์” หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า ย่านการค้า
ที่มีชื่อเสียงที่สุดในมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง เป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์
ล้อมรอบไปด้วย อาคารสไตล์ยุโรปหลากสีสัน และสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมไว้ซึ่งร้านค้าต่างๆ
มากมาย ทั้งแฟชั่น แบรนด์เนม ร้านแผงลอย เฟอร์นิเจอร์โบราณ อัญมณี เครื่องประดับ ของที่ระลึก ฯลฯ ให้ท่านเดินเที่ยวแวะซื้อ
สินค้าตามต้องการ

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น้าท่านชมความอลังการของ เดอะเวเนเชียน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเชีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส
ชมความงามและสัมผัสเมืองจ้าลองจากลาสเวกัส และได้ชมท้องฟ้าจ้าลองเสมือนจริง ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม
ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ
(ล่องเรือและชมโชว์ต่างๆลูกทัวร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง/www.venetianmacao.com)

..............
...............

จนได้เวลานัดหมาย น้าท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD2545 /19.50-21.30 หรือ FD 2547/22.10-23.55
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ…..



อัตราค่าบริการนีร้ วม:








ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Thai Air Asia (FD) ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
ค่าน้้าหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15 กก หรือตามข้อก้าหนดของสายการบิน
ค่าที่พักระดับมาตราฐานห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้**)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่ารถโค้ชปรับอากาศ น้าเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป หำกเกิดกรณีประเทศจีนมีกำรประกำศ
ยกเลิกวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปเป็นกำรชัวครำว และจะต้องใช้เฉพำะวีซ่ำจีนแบบเดียวเท่ำนั้นในกำรเข้ำเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
ทำงลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่ำธรรมเนียมวีซ่ำแบบเดียวด้วยตนเอง (ตำมทีสถำนทูตจีนเรียกเก็บ) กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถ
คืนค่าใช้จ่ายได้)
 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุใน
วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม:
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าท้าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดท้าเอง)
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้าหนักเกินจากที่สายการบินกาหนด
 ค่าทิปสาหรับ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 หยวน /วัน /ท่าน และคนขับรถ 10 หยวน /วัน /ท่าน
หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 3 วัน จ่ายทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 30 หยวน /ท่าน และทิปคนขับรถ 30 หยวน /ท่าน
(ผู้เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ = 60 หยวน ต่อทริปนี้ค่ะ)


ข้อกาหนดและเงื่อนไขการสารองที่นั่ง:
 รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ( Join Tour )
 ท่านจะต้องช้าระเงินค่ามัดจ้า จ้านวน 5,000 บาทต่อผู้เดินทาง ภายใน 48 ชัวโมง หรือตามวันที่ DUE DATE หลังจากที่ได้ท้าการจอง
พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน

 ท่านจะต้องช้าระเงินเต็มจ้านวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันที่ DUE DATE ที่ก้าหนดให้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ามัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ
 เนื่ อ งจากราคานี้ เป็ น ราคาโปรโมชั่ น ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ต้ อ งเดิ น ทางตามวั น ที่ ที่ ร ะบุ บ นหน้ า ตั๋ ว เท่ า นั้ น จึ งไม่ ส ามารถยกเลิ ก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือ
บางส่วนให้กับท่าน
 เพื่ อ ให้ ก ารสั่ ง ซื้ อ และตกลงซื้ อ ขา ย สิ น ค้ า บริ ก าร จากบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปโดยสมบู ร ณ์ กรุ ณ าด้ า เนิ น การดั ง ต่ อ ไปนี้
1.) ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน
1.2 ค้าน้าหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss. (กรณีที่มี ชือ่ ชั้นยศ / ทางต้ารวจ / ทหาร (และต้องการระบุ) เป็นต้น
1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด
1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุ เหลือ
ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2.) ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความ
ผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องช้าระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียม
ความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ด้าเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิน้
3.) กรณีที่ ท่านไม่ได้ท้าการทักท้วงใด ๆ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อก้าหนดทั้งหมด
ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิก :
 เมื่อท้าการช้าระเงินค่ามัดจ้า หรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ทา่ นไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่สามารถขอคืนเงินมัดจ้า
ได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตัว๋ เครื่องบิน หรือค่าใช้จา่ ยต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่นค่าวีซ่า, ค่าการันตีห้องพัก หรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆทีต่ ามจริง
 กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 10 วันท้าการ ทางบริษัทฯมีความจ้าเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็มราคา
 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 3วันท้าการหรือNO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ตกลงช้าระเงินไม่ว่ามัดจ้าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุ
สุดวิสัย ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน เป็นส้าคัญ
2. บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่
อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงก้าหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติ
ฯลฯและการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
3. ส้าหรับท่านทีป่ ระสงค์จะระบุที่นงั่ (เลือกที่นั่งถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และช้าระค่าระบุ
ที่นั่งด้วยตนเอง

* เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกาหนดตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ *
*หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

