ท่องโลกใต้ทะเลและสวนสนุกสุดมันส์ #CHIMELONG

OCEAN KINGDOM
ชมรูปปั้ นสาวงามกลางทะเล #จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล
์
สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสเอเชีย #THE VENETIAN
ถนนสายช้อปปิ้ งที่สาคัญที่สุดของมาเก๊า #เซนาโด้ สแควร์
ตารางการเดินทาง

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ-มาเก๊า (NX885 : 10.35-14.25)-จูไห่
-จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ -ตลาดใต้ดินก๊กเป่ ย

เช้า

เที่ยง
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พักที่
SEAVIEW HOTEL

X

หรือระดับเทียบเท่า

จูไห่-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม2 ท่องโลกใต้ทะเลและสวนสนุ กสุดมันส์ CHIME LONG
OCEAN KINGDOM
จู่ไห่-มาเก๊า-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์3 ร้านขนมของฝาก-THE VENETIAN-THE PARISIAN
มาเก๊า-กรุงเทพฯ (NX882 : 19.45-21.50)

คา่

X

SEAVIEW HOTEL
หรือระดับเทียบเท่า

X

หน้า 1 จาก

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 08-10 มีนาคม 2563
วันที่ 15-17 มีนาคม 2563
วันที่ 28-30 มีนาคม 2563
วันที่ 05-07 เมษายน 2563 **วันจักรี**
วันที่ 26-28 เมษายน 2563
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2563
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2563
วันที่ 07-09 มิถุนายน 2563
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2563
หมายเหตุ :

ราคา 10,899.ราคา 10,899.ราคา 11,899.ราคา 12,899.ราคา 10,899.ราคา 10,899.ราคา 11,899.ราคา 10,899.ราคา 10,899.-

 ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จานวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชาระทิปเท่าผูใ้ หญ่)

• เด็กอายุต้งั แต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
07.30 น.
10.35 น.
14.25 น.

กรุงเทพฯ-มาเก๊า-จูไห่-จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ -ตลาดใต้ดินก๊กเป่ ย
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 5
ประตู 6 บริเวณ ISLAND-L สายการบิน AIR MACAU(NX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
เหิรฟ้ าสู่ มาเก๊า ประเทศจีน เที่ยวบินที่ NX885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดิ นทางถึ ง สนามบินมาเก๊า ประเทศจีน ผ่ านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ผ่านด่านกงเป่ ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระ
ของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและ
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที จากนั้นนาท่านชม
สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ หรือ หวีหนี่ รูปปั้ นสาวงามกลางทะเล
สูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิมทะเล ให้ท่านอิสระถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
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นาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ ย เป็ นย่านช้อปปิ้ งที่ต้งั อยูต่ ิดชายแดนมาเก๊า มีสินค้าให้ท่านได้
เลื อ กซื้ อมากมาย เช่ น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า และสิ น ค้า ที่ ร ะลึ ก ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ นที่ นิ ย มมากของ
นักท่องเที่ยว เนื่ องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสินค้าตามอัธยาศัย

คา่
พักที่
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (1)
SEAVIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
จูไห่-วัดผู่ถ่อ-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-ท่องโลกใต้ทะเลและสวนสนุกสุดมันส์
CHIME LONG OCEAN KINGDOM
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)
นาท่ านเดิ นทางสู่ วัดผู่ ถ่อ สร้างขึ้ นเพื่ อเปรี ย บเสมื อ นวัดที่ อยู่บนเกาะผู่ ถ่ อซาน ให้ท่ านได้
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมสิ่งศักดิ์ ที่ชาวจูไห่ให้ความเคารพนั บถือ นาท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ
สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุ พอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน
นาท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากล้าค่า จากนั้น
นาท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขนชื
ึ้ ่อของประเทศของจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านสู่ CHIME LONG OCEAN KINGDOM ซึ่งเป็ น โลกใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ภายใน
ประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าขนาดใหญ่ จัดแสดงสัตว์ทะเลหลากหลายชนิ ด ในตูป้ ลา
ขนาดมหึมานี้ จะมีอุโมงค์กระจกที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมสัตว์ทะเลในตูป้ ลายักษ์
แบบ 180 องศาเลยทีเดียว นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับ ซึ่งรวมถึงสัตว์น้ าที่หาดูได้ยาก
อย่างใกล้ชิด เช่น WHALE SHARK, BELUGA WHALES, POLAR BEARS, POLAR FOXES, POLAR
WOLFS และสัตว์น้ าที่น่ารักอีกหลายชนิ ด รวมไปถึงเครื่องเล่นในสวนสนุ กมีมากมาย เช่น รถไฟ
เหาะนกแก้ว , เรือข้ามภูเขาหิมะ, เรือเหาะโต้คลื่น และทางด้านของประธานกินเนสส์ เวิลด์
เรคคอร์ดส์ ได้เดินทางมาเพื่อมอบเกียรติบตั รให้กบั ทาง CHIME LONG OCEAN KINGDOM ใน
การสร้างสถิติโลกใหม่ถึง 5 รายการ โดยรวมถึง อะควาเรี่ยมขนาดใหญ่ และมีความยาวที่สุดใน
โลก และสวนสนุ กทางทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย
(หมายเหตุ : รวมบัตรค่าเข้า ซึ่งสามรถเข้าชมสวนน้ าและเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิด)
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คา่
พักที่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

อิสระตามอัธยาศัย
SEAVIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
จูไ่ ห่-มาเก๊า-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-ร้านขนมของฝาก-THE VENETIANTHE PARISIAN-มาเก๊า-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)
นาท่านเดิ นทางสู่ มาเก๊า ผ่านด่านกงเป่ ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง
(ระยะทางระหว่ างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่ านพิธี ก าร
ตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที นาท่านแวะถ่ายรูป โบสถ์เซนต์
ปอล สร้า งขึ้ นในปี 1580 แต่ ถู ก ท าลายถึ ง สองครั้ ง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดั บ
จนกระทัง่ เกิ ด เพลิ ง ไหม้ใ นปี 1835 โบสถ์ถู ก ท าลายจนเหลื อ แต่ ด ้า นหน้า จากนั้ น น าท่ า น
เดินทางสู่ เซนาโด้ สแควร์ อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้ อสินค้าตามอัธยาศัย

อิสระตามอัธยาศัย
นาท่าน แวะชิมและซื้ อขนมพื้ นเมืองรวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เช่น วิตามิน
สกัดจากปลาทะเลน้ าลึก, น้ านมผึ้ งที่ช่วยบารุงผิวพรรณ หรือ หมูแผ่น เป็ นต้น จากนั้นนาท่านสู่
อาณาจัก รคาสิ โ นที่ ไ ด้รับการขนานนามว่า ลาสเวกัส แห่ ง ใหม่ ข องเอเชี ย THE VENETIAN
RESORT HOTEL CASINO อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเกมส์การพนันนานาชนิ ด อาทิ บัคคาร่า ,
แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู ้ ฯลฯ หรือเลือกถ่ายภาพกับบรรยากาศเมืองเวนิ สและ
สัญลักษณ์ของเมืองเวนิ ส ทั้งเรือกอนโดล่า ลาคลองกลางเมือง ให้ท่านได้รบั ความรูส้ ึกเหมือน
อยูก่ ลางเมืองเวนิ ส ประเทศอิตาลี อิสระให้ท่านได้ทากิจกรรมต่างๆ (ไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์)
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นาท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAU แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมาเก๊า โรงแรมอลังการแห่ง
นี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากมหานครปารีส เมืองคลาสสิคตลอดกาลที่ขึ้นชื่อด้านความงดงามทาง
สถาปั ตยกรรม ที่นี่ท่านสามารถชมวิวบน หอไอเฟล จาลอง ชั้น 7 (ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์)
หอไอเฟลจาลองนี้ มีขนาดความสูงเท่ากับตึก 33 ชั้น สูงครึ่งหนึ่ งจากของจริงที่ปารีส วิวทิวทัศน์
ที่จะได้เห็นจากหอไอเฟลแห่งนี้ คือวิวที่มองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั ่งโคไทของ
มาเก๊า

19.45 น.
21.50 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882
(บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
พร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
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ข้อสาคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
 ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ
หน้ากระดาษอย่างตา่ 2 หน้า หากไม่มนั ่ ใจโปรดสอบถาม
 ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทาง ในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 10
ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่าและ
อย่างน้อย 10 วันก่ อนการเดิ นทางส าหรับประเทศที่ มี วีซ่ า (หากผู ้เดิ นทางทุ ก ท่ า นยิ นดี ที่ จ ะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
 ขนาดของกรุป๊ ไซด์ จานวนผูเ้ ดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้ นได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 กรณีทยี่ นื่ วีซ่าเดี่ยวแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่า
ทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง อาทิเช่น ค่าบริการในการ
ยืน่ ขอวีซ่า(ศูนย์ฯเรียกเก็บ) / ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน หรือ ค่าตั ๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน (กรณี
ออกตั ๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างค่าทัวร์ในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
 หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่า
กรุ๊ปมีการคอนเฟริ มเดิ นทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุ ก ครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
 โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสม และคานึ งถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก
 บริ ษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รับผิ ดชอบต่ อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิ ดจากเหตุ สุดวิสยั ที่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนั งสือเดิ นทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้ นเมือง
ให้นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รูจ้ กั คือ ร้านบัวหิมะ, ร้านหยก, ร้านผ้าไหม จาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่ านทราบว่าร้านทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวน
ทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้า
เป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง
ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้ นจากท่าน เป็ นจานวนเงิน 800 HKD /
ท่าน / ร้าน

CSMFMNX10 [090120 BY กระต่าย]
10

หน้า 6 จาก

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสือเดิ นทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่ ท่านมิได้ส่งหน้าหนั งสือ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลกู ค้าที่ไม่รจู ้ กั กัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่า
พักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 ท่ านที่ มีวีซ่ าจี นและสามารถใช้เดิ นทาง เข้า -ออก ได้ตามวันเดิ นทางที่ ระบุ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ให้
รับทราบก่อนการทาจองทัวร์
 ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่า
ท่านจะต้องรับผิ ดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า -ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎ
กติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 ตัว๋ เครื่องบินที่ใช้เป็ นแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือกที่นัง่ ล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบั ที่นัง่ แบบสุ่มเท่านั้น)
 หลังจากที่ท่านได้ชาระค่ามัดจาและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น
3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รบั ใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ขอ้ มูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผูเ้ ดินทางอีกครั้ง
 ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้แต่ถา้ ท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
 เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 08-10 มีนาคม 2563
วันที่ 15-17 มีนาคม 2563
วันที่ 28-30 มีนาคม 2563
วันที่ 05-07 เมษายน 2563
**วันจักรี**
วันที่ 26-28 เมษายน 2563
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2563
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2563
วันที่ 07-09 มิถุนายน 2563
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2563

(พักห้องละ 2 ท่าน)

เด็ก
2-18 ปี

(จ่ายเพิ่ม)

ราคา
ไม่รวมตั ๋ว

10,899
10,899
11,899

13,899
13,899
14,899

3,500
3,500
3,500

8,899
8,899
9,899

12,899

15,899

3,500

10,899

10,899
10,899
11,899
10,899
10,899

13,899
13,899
14,899
13,899
13,899

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

8,899
8,899
9,899
8,899
8,899

ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว

อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น
2. ที่พกั โรงแรมตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
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** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 144 ชัว่ โมง (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่า เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
กรณีที่วีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 144 ชั ่วโมง ถูกยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทาให้มีเหตุตอ้ งยื่นวีซ่า
เดี่ยว (ยืน่ ที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนประจาประเทศไทย) ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บหนังสือเดินทางตัวจริง , รูปถ่าย
หน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น จานวน 2 รูป และเอกสารตามกฎของการยืน่ วี
ซ่าจีน พร้อมชาระค่าวีซ่าจีนเพิ่มจากค่าทัวร์ ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ ชาระ 1,650 บาท / ยื่นด่วน 2
วันทาการ ชาระ 2,775 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) (ในกรณี
ที่ลกู ค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้ น)
4. ค่าอาหาร 4 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
6. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
7. ค่าภาษี น้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ
ณ วันที่ 08 ม.ค. 63 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชาระเพิ่ม)
8. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋า โหลดใต้ทอ้ งเครื่อง 1 ใบ จากัดไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสัมภาระถือขึ้ นเครื่องได้ 1
ใบ จากัดไม่เกิน 7 กิโลกรัม
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุม้ ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุม้ ครองตั้งแต่ อายุ 16
– 69 ปี เท่านั้น **
หมายเหตุ: กรณีผูเ้ ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ ครองเพี ยง 50%
ของวงเงินคุม้ ครอง และ สาหรับผูเ้ ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รบั คุม้ ครองใดๆ ทั้งสิ้ น **
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **ทั้งนี้ อัตราเบี้ ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้ นอยูก่ บั ระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คมุ ้ ครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจาตัว , การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ , ตกอยู่ภายใต้อานาจของสุ รายาเสพติ ด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การ
บาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นั ดหยุ ดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้น
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี )

3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จานวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน
(เด็กชาระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
4. ค่าทาวีซ่าและค่าทัวร์สาหรับชาวต่างชาติ (โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่)
หมายเหตุ
 กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
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 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะแบบจอยทัวร์เท่านั้น
กรณี ตอ้ งการตัดกรุ๊ปเหมา โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็ นนั กท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ หรือ
พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เงื่อนไขการสารองที่นั ่งและการชาระค่าบริการ
 กรุณาชาระยอดเต็ม (ภายใน 48 ชัว่ โมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทาการจอง)
เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชั ่น ตั ๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั ๋วเท่านั้น จึงไม่
สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 กรุณาส่งหน้าพาสฯ พร้อมวันชาระค่าทัวร์
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้ นไป
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็ บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมี ผลทาให้คน
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯ กาหนดไว้ (10 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียก
คืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการ
การันตีมดั จาที่นัง่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
**สาคัญ!! บริษัท ทาธุ รกิ จเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ สนับสนุ นให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศ
ฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้ น
จูไห่ ขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วย
ตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้งั สิ้ น**
 เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
 กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ม่เ กิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็ อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมี ขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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 ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
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