มาเก๊า ใสใส จูไห่ ชิวชิว 3 วัน 2 คืน
เดินทาง มกราคม –พฤษภาคม 63
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล | ชมท้องฟ้าจําลองเวเนเชี่ยน | ถนนคู่รักจูไห่ | สวนสาธารณะ
ซุนยัดเซน | โรงละครหอยไข่มุก | เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

เริ่มต้นเพียง
เส้นทางการเดินทาง

5,999.-

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.40-10.20)-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ร้านขนม-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เซนาโด้สแควร์เวเนเชีย่ น- จูไห่
วันที่ 2. สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น-ร้านยาสมุนไพร-ร้านเยื้อไผ่-วัดฝู่โถว-สวนหยวนหมิงหยวน
วันที่ 3. จูไห่-ร้านหยก-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี-่ โรงละครหอยไข่มุก-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-มาเก๊า-กรุงเทพฯ
(สนามบินดอนเมือง FD767: 22.10-23.55)
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วันที่ 1
04.00 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.40-10.20)-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ร้านขนมโบสถ์เซ็นต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชีย่ น-จูไห่
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
ออกเดินทางสู่มาเก๊า โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD760 (บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)
หมายเหตุ: เดือนพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 เปลี่ยนเป็นไฟล์ท FD775: ดอนเมือง-มาเก๊า 06.45-10.20
เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง
“มาเก๊า”เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมี
ชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อ
ติด ต่ อค้า ขายกับชาวจี นและมาสร้า งอาณานิคมอยู่ ในแถบนี้ที่ สําคัญคือชาวโปรตุ เ กสได้นํา พาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้ า น
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทําให้มาเก๊ ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่า ง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบน
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวันที่
19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่ง ในเขต
ปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ

06.40 น.
10.20 น.

จากนั้นสักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลรูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้น
เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน
นําท่านไปยังซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทําให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่
อยู่ติ ดกั บโบสถ์ ก็ก ลายเป็นซากด้วยเช่ นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เ ดอีเ ดิม วิท ยาลัยเซนต์ปอล( St. Paul’s College) เป็น
โบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออก
ไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจํา
เมืองมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ซึ่ งโดดเด่นด้ วยพื้ นถนนที่ ปูลาดด้ วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัต ยกรรมสไตล์
โปรตุเกส
อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย...
จากนั้นนําท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ...
นําท่านชมThe Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงาม
สัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND
CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สั มผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบ
รนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้านเช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA
(ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ120เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซน
ใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่ มีอายุต่ํา กว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทํ าการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโน
ทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ

2

มาเก๊า ใสใส จูไห่ ชิวชิว 3 วัน 2 คืน BY FD

[GQ1MFM-FD007]

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
เดิ นทางสู่จู ไห่ โดยรถโค้ช ปรั บอากาศผ่า นด่ า นกงเป่ย ท่ า นจะต้ องลากกระเป๋า สัมภาระของท่ า นเอง (ระยะทางระหว่ า งด่ า น
ประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาทีเมืองจูไห่
เขตเศรษฐกิจ พิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจี น “จูไห่”ได้ รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้ เป็น “เมืองมหั ศจรรย์แ ห่งสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน”
เดินทางเข้าสู่ที่พัก จูไห่ Jingjing Inn Hotel หรือเทียบเท่า

ค่่า

ที่พัก

วันที่ 2
เช้า
กลางวัน

ค่่า
ที่พัก

วันที่ 3

สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น-ร้านยาสมุนไพร-ร้านเยื้อไผ่-วัดฝู่โถว-สวนหยวนหมิงหยวน
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
แวะถ่า ยรูปสวยๆกับสวนสาธารณะซุนยั ดเซ็น จุดแวะพักของนัก ท่องเที่ ยวที่มาจูไห่ เป็นจุ ดพักผ่อนเดินเล่น ถ่ายรูป สุดชิ ว ของ
นักท่องเที่ยว ชมดอกไม้นานาพันธุ์ นําท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีน ร้านเยื้อไผ่ เพื่อฝากคนที่ท่านรัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
นําท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธ
เจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน จากนั้นนําท่านสู่พระราชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวน
คล้ายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไห่ทํา
ให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภู เขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้า
เป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาด
เท่ากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้า
กง ตําหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก จูไห่ Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเท่า

จูไห่-ร้านหยก-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี-่ โรงละครหอยไข่มุก-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-มาเก๊ากรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD763: 22.10-23.55)
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก

เช้า
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กลางวัน

ชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น หยก ฯลฯ แวะถ่ายรูปที่ถนนคู่รัก (The Lover Road) และสาวงามหวี่หนี่ ซึ่งเป็นถนนเลียบ
ชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทําไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและยังเป็น ที่นิยมของบรรดาคู่รัก
ทั้งหลาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
จากนั้นนําทุกท่านเที่ยวชมโรงละครหอยไข่มุก หรือ Zhuhai Opera House สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เมืองจูไห่ ให้นักท่องเที่ยว
ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้านนอก ลักษณะเด่นเป็นรูปเปลือกหอยไข่มุก วิวติดทะเล แสง สี รอบๆโรงละคร ภายในยังมีโรงละคร
สําหรับการแสดงโชว์ (ไม่รวมโชว์) และภายในมีศูนย์การค้าต่างๆ ให้ทุกท่านได้เพลินเพลินอีกด้วย

จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ตลาดใต้ดินกงเป่ยเสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรอง
สินค้าราคาถูก กระเป๋า ก้อปปี้แบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซื้อเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับสําหรับคุณผู้หญิง สมควรแก่เวลา
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่มาเก๊าโดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทาง
ระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60
นาที
ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD767
หมายเหตุ: เดือนพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 เปลี่ยนเป็นไฟล์ท FD787: มาเก๊า-ดอนเมือง
(บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

22.10 น.
23.55 น.

อัตราค่าบริการ : มาเก๊า ใสใส จูไห่ ชิวชิว 3 วัน 2 คืน BY FD
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 10-12 ม.ค. 63

5,999

8,999

8,999

8,999

3,000

วันที่ 11-13 ม.ค. 63

5,999

8,999

8,999

8,999

3,000

วันที่ 08-10 ก.พ. 63

10,999

13,999

13,999

13,999

4,000

วันที่ 21-23 ก.พ. 63

6,999

9,999

9,999

9,999

3,000

วันที่ 28 ก.พ.- 01 มี.ค. 63

6,999

9,999

9,999

9,999

3,000

ก่าหนดการเดินทาง
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วันที่ 06-08 มี.ค. 63

6,999

9,999

9,999

9,999

3,000

วันที่ 13-15 มี.ค. 63

6,999

9,999

9,999

9,999

3,000

วันที่ 20-22 มี.ค. 63

6,999

9,999

9,999

9,999

3,000

วันที่ 04-06 เม.ย. 63

10,999

13,999

13,999

13,999

4,000

วันที่ 11-13 เม.ย. 63

13,999

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 12-14 เม.ย. 63

14,999

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 13-15 เม.ย. 63

14,999

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 01-03 พ.ค. 63

10,999

13,999

13,999

13,999

4,000

วันที่ 02-04 พ.ค. 63

8,999

11,999

11,999

11,999

4,000

วันที่ 15-17 พ.ค. 63

6,999

9,999

9,999

9,999

3,000

วันที่ 22-24 พ.ค. 63

6,999

9,999

9,999

9,999

3,000

วันที่ 29-31 พ.ค. 63

6,999

9,999

9,999

9,999

3,000

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
**เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก **
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 5,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ท่านละ 6,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการ
บิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮ่องกงดอลลาร์
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวน
เงิน 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.

ชําระเงินมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินค่าทัวร์แล้วเท่านั้น
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ํา 6 หน้า
หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

3.

หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น
หากในคณะของท่ านมีผู้ต้องการดู แลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด
ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าสําหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าเอง
บริษัททัวร์สามารถแนะนําการบื่นวีซ่าได้

4.

5.
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6.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป (10 ท่าน คอนเฟิร์มเดินทางมีหัวหน้าทัวร์) ถ้า
ผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส่าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม
กับทางบริษัทได้
เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่า วีซ่า กรุ๊ ปแบบ 144 ชั่ วโมง (ไม่ สามารถทํ าคืนได้ ในกรณี ลูก ค้าที่ มีวี ซ่าอยู่แ ล้วและสําหรับพาสปอร์ ตไทย
เท่านั้น)
กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯ
ขอ สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class
30 กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20
กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
6.

6

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริป
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เงื่อนไขการช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิ์ก ารเรี ย กเก็บค่า มัด จํา ตั๋ วเครื่ องบิน ซึ่ ง มีค่าใช้จ่ าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไม่สามารถทําการ REFUND ได้
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิดประตู ฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิ โลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย
และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้ง หมดกรณีท่ านยกเลิก การเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (10ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่น
ที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท ฯจะทําการ
เลื่อนการเดิ นทางของท่ า น ไปยั ง คณะต่ อไปแต่ ทั้ ง นี้ ท่ า นจะต้ องเสีย ค่า ใช้ จ่ า ยที่ ไม่ สามารถเรี ย กคืนได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
2.

7

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้อง
คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

มาเก๊า ใสใส จูไห่ ชิวชิว 3 วัน 2 คืน BY FD

[GQ1MFM-FD007]

