รหัสทัวร์ : THG1-FD-HK-29DEC19-20MAR20

ตะลอนเทีย่ ว มาเก๊า เซินเจิน้ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63
ชมท้องฟ้าจาลองเวเนเชี่ยน | ชิมขนมทาร์ตไข่ | ช้อปปิ ้งหล่อหวู่ | วัดแชกงหมิว
ราคาแนะนาเพียง

8,888.-

รหัสทัวร์ : THG1-FD-HK-29DEC19-20MAR20
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-มาเก๊า(สนามบินนานาชาติมาเก๊า) ( FD762 : 10.20-13.45)-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอลเซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่
วันที่ 2. จูไห่-เซินเจิน้ -หมุบ่ า้ นฮากกากันเคิง-ช้อปปิ ้งหลอวู่-ชมโชว์มา่ นนา้ 3 มิติ (3D Water Show)
วันที่ 3. เซินเจิน้ -ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ ้งจิมซาจุ่ย-ถนนนาธาน-ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
(FD503 : 22.10-23.50)

วันที่ 1
07.00 น.
10.20 น.
13.45 น.

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-มาเก๊า(สนามบินนานาชาติมาเก๊า) ( FD762 : 10.20-13.45)เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสูม่ าเก๊า โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD762 (บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาเก๊า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง
“มาเก๊า”เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมี
ชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจีย้ นเป็ นชนชาติดงั้ เดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนีเ้ พื่อ
ติดต่อค้าขายกับชาวจี นและมาสร้า งอาณานิคมอยู่ในแถบนี ท้ ่ี สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพาเอาความเจริญรุ ่งเรืองทางด้าน
สถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทาให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่ม่ีการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็ น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บน
ชายฝั่ งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่นา้ เพิรล์ ในอดีตมาเก๊าเป็ นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวันที่
19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทาพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั สาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนัน้ มาเก๊าได้กลายเป็ นหนึ่ง ในเขต
ปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยงั คงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ
จากนัน้ ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลรู ปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึน้ เพื่อ
เป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กบั ประเทศจีน
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จากนัน้ นาท่านมายังซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลที่สร้างขึน้ ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทาให้วิทยาลัยเซนต์ปอล
ที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็ นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล(St. Paul’s College) เป็ น
โบราณสถานที่ยงั หลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตัง้ มหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออก
ไกลและได้รบั การวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถนั ขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปั จจุบนั ถูกมาเป็ นสัญลักษณ์ประจา
เมืองมาเก๊า
เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื น้ ถนนที่ปลู าดด้วยกระเบือ้ งเป็ นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้
ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซือ้ สินค้าที่มีช่ือเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย
จากนัน้ นาท่านแวะซือ้ ขนมพืน้ เมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขนึ ้ ชื่อ

นาท่านชม The Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงาม
สัมผัสเมืองจาลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจาลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็ นโซนต่างๆ เช่น GRAND
CANAL SHOP มีรา้ นอาหารชื่อดังให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ ลองเมนูต่างๆที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์
เนมหลากหลายกว่า300 ร้านเช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA
(ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ120เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทงั้ หมด 4 โซน
ใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทาการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทัง้ สิน้
และควรแต่งกายสุภาพ
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เดินทางสูจ่ ไู ห่โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ ย ท่านจะต้องลากกระเป๋ าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ
500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45 -60นาที เมืองจูไห่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รบั การยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็ น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน”
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร
เดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั จูไห่ Jingjingzhixing Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 จูไห่-เซินเจิน้ -หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้ งหลอวู่-ชมโชว์ม่านนา้ 3 มิติ (3D Water Show)
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั
..หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิน้ (โดยรถโค้ช) ซึ่งเป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็ น
เมืองเศรษฐกิจการค้าที่สาคัญของจีนทางตอนใต้และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย..จากนัน้ นาทุกท่านสู่
หมู่บา้ นฮากกากันเคิงถูกสร้างขึน้ ตามสไตล์การสร้างบ้านของชาวฮากกา ก่อนหน้าที่เมืองเซินเจิน้ จะถูกแต่งตัง้ ให้เป็ นเขตเศรษฐกิจ
แห่งแรกของประเทศจีน คนพืน้ เพของเมืองเซินเจิน้ ล้วนเป็ นชาวฮากกาทัง้ สิน้ เพื่อให้คนรุ น่ หลังได้ราลึก และ ศึกษาถึงความเป็ นมา
ของเซินเจิน้ รัฐบาลจีนจึงได้ลงทุนให้มีการสร้างหมู่บา้ นฮากกากันเคิงขึน้ ที่น่ีเราจะได้เห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีนฮากกา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตกแต่งอาคารบ้าน อาหารการกิน ประวัติความเป็ นมาของชาวจีนฮากกาในอดีต
นาท่านเดินทางสู่ศนู ย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิ มะ และชมสินค้าพืน้ เมืองของเมืองเซินเจิน้ อาทิเช่น หยก ยางพารา ฯลฯ เพื่อฝากคนที่
ท่านรัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
จากนัน้ ให้ทา่ นเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิน้ หรือหลอวู่ ซิตี ้ ท่านจะพบ
กับสินค้าก๊อปปี ้แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis
Vuitton, Choleฯลฯ
นาท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็ นโชว์ม่านนา้ แบบ 3D (ปิ ดวันจันทร์ โปรแกรมอาจจะมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
เป็ นโชว์ท่ีเกี่ยวกับเด็กหญิ งผูก้ ล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีช่ือว่า "ปี กแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถู ก
ทาลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่ าโกงกาง ที่ใช้ทนุ สร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็ น
โรงละครทางนา้ ขนาดใหญ่ท่ีสามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28 เดือนในการสร้างแท่นแสดงบนนา้ ที่ใหญ่ท่ีสดุ ในโลกครอบคลุมพืน้ ที่
5,600 ตารางเมตร เป็ นศิลปะแนวใหม่และเป็ นความท้าทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสร้างเพื่อเป็ นตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบน
เวทีมีทงั้ หมด 4 องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่หข์ องภาพเสมือนจริง การแสดงใช้อปุ กรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ
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วันที่ 3
เช้า

เครื่องเปล่งแสง ม่านนา้ ระเบิดนา้ ฯลฯ กว่า600ชนิด เป็ นโชว์นา้ ที่ใหญ่ และทันสมัยที่ สุดในโลก โชว์การแสดงสื่อประสมใน
ช่วงเวลากลางคืน เป็ นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั เซินเจิน้ Shanshui Trends Luohu Hotel หรือเทียบเท่า

เซินเจิน้ -ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ งจิมซาจุ่ย-ถนนนาธาน-ฮ่องกง(สนามบิน
ฮ่องกง)-กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(FD503 : 22.10-23.50)
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่ว
ร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วดั นีใ้ นวันขึน้ ปี ใหม่

นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนีว้ ่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัด เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่
เดินทางมาวัดนีเ้ พื่อขอพรให้สขุ ภาพแข็งแรง ไร้โรคภัยนาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ที่ขึน้ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ีได้รั บ
รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ นาท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี และร้านหยก ที่ขนึ ้ ชื่อของฮ่องกงพบกับงาน
ดีไชน์ท่ีได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
นาท่านเดินทางสูแ่ หล่ง ช้อปปิ ้งที่ยา่ นจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือก
ซือ้ สินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทกุ สิ่ง
ที่คณ
ุ ต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านีเ้ ป็ นแหล่งรวมห้องเสือ้ ที่จาหน่ายสินค้า แบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติช่ือดังจาก
ทั่วทุกมุมโลก อีกทัง้ ยังเป็ นที่ท่ีคณ
ุ สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชัน้ เลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ
เลือกช้อปปิ ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินลั แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นาที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT,
EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี TOY’S US
**อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย**
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สมควรแก่เวลาเดินทางสูส่ นามบิน Hongkong International Airport
ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกงเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD503
(บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

22.10 น.
23.50 น.

ราคาแนะนาเพียง: ตะลอนทัวร์ มาเก๊า เซินเจิน้ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน BY FD
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

วันที่ 29-31 ธันวาคม 62

15,555

18,555

18,555

18,555

5,000

วันที่ 30 ธ.ค.62–01 ม.ค. 63

15,555

18,555

18,555

18,555

5,000

วันที่ 10-12 มกราคม 63

8,888

11,888

11,888

11,888

3,000

วันที่ 17-19 มกราคม 63

9,888

12,888

12,888

12,888

3,000

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 63

8,888

11,888

11,888

11,888

3,000

วันที่ 28 ก.พ. – 01 มี.ค. 63

9,888

12,888

12,888

12,888

3,000

วันที่ 13-15 มีนาคม 63

9,888

12,888

12,888

12,888

3,000

วันที่ 20-22 มีนาคม 63

9,888

12,888

12,888

12,888

3,000

กาหนดการเดินทาง

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
**เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ จึงไม่มรี าคาเด็ก **
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบรู ณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 5,000 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.

5.

ชาระเงินมัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินค่าทัวร์แล้วเท่านัน้
ยกเว้นวันที่ 29-31 ธันวาคม 62 และ 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 มัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด
การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าวีซา่ กรุป๊ แบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทาคืนได้ในกรณีลกู ค้าที่มีวีซา่ อยูแ่ ล้วและสาหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้ )
กรณีท่ีทาง ตม. จีน ปิ ด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ ตามจริง และทางบริษัทฯ
ขอ สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30
กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ยแ์ ปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 กิโล
ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริป
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เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง เนื่องจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไม่สามารถทาการ REFUND ได้
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ี มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ท่ีน่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ค รบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (10ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทั้ง นี ท้ ่า นจะต้อ งเสี ย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไ ม่ ส ามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณี ผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

รหัสทัวร์ : THG1-FD-HK-29DEC19-20MAR20
่ กั
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง สายการ
บิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮ่องกง
ดอลลาร์
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จาก
ท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน

