กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ 13 – 16 , 20 – 23 , 28 – 31 มี.ค. 2557
(4 วัน 3คืน)
วันที่ 20-23 มี.ค. ขำกลับไฟล์ FD 2877 19.50-21.35

วันแรก

ิ ท
ี่ น - จูไห่
สนามบินดอนเมือง - มาเก๊า - ซต
ี้ ัวร์ - เดอะ เวเนเชย

05.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ชั้ น 2 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบิน แอร์ เอเชี ย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ จาก
ทางบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและบัตรที่นงั่ แก่ทุกท่าน
เหิ นฟ้ าสู่ มำเก๊ ำ เทีย่ วบินที่ FD 2540 บริกำรอำหำรบนเครื่อง
ถึง มำเก๊ ำ ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยม ปากแม่น้ าเพิร์ล ทิศเหนือติดกับเมือง
จูไห่ของมณฑลกวางตุง้ มาเก๊าประกอบด้วยดินแดน 4 ส่ วน คือ คาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และพื้นที่
ถมทะเลขึ้ นมาใหม่ เรี ยกว่า โคไท ซึ่ งจะเชื่ อมต่ อเกาะไทปาและเกาะโคโลอาน เข้าเป็ นพื้ นที่ เดี ยวกัน ด้วยมาเก๊าเป็ น
ประเทศเล็กๆ ที่มีพ้ืนที่เพียง 27.3 ตร.กม. (คาบสมุทรมาเก๊า 8.7 ตร.กม., ไทปา 6.3 ตร.กม., โคโลอาน 7.6 ตร.กม. และ
โคไท 4.7 ตร.กม.) ระหว่างมาเก๊าและไทปา เชื่ อมถึงกันด้วย สะพาน 2 สะพาน คือ สะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5
ก.ม. และสะพานมิตรภาพ ระยะทาง 4.5 ก.ม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร(1) หลังอาหารพาท่ านชม องค์ รูปปั้ นเจ้ ำแม่ กวนอิมโปรตุเกส สร้างขึ้ นเพื่ อเป็ น
อนุสรณ์ให้มาเก๊า เนื่ องในโอกาสที่โปรตุเกสส่ งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กบั จีน ลักษณะขององค์รูปปั้ นนี้ เป็ นรู ปปั้ นสี ทอง
ที่มีใบหน้าละม้ายคล้ายพระแม่มารี ประดิ ษฐานบนฐานดอกบัว จากนั้นนาท่านสู่ วัดเจ้ ำแม่ กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี
ความเก่ า แก่ แ ละความงดงามของสถานที่ แ ห่ งนี้ ท าให้ เกิ ด ต านานเล่ าขานอยู่ห ลายเรื่ อ งรวมถึ งเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์

07.00 น.
10.35 น.

เที่ยง

ที่ ส าคัญ ขึ้ นคื อ การลงสนธิ สัญ ญามิ ต รภาพระหว่างอเมริ กาและจี น น าท่ านชม วิห ำรเซนต์ ป อล ซากโบสถ์ที่มี ชื่ อ
ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่ งโบสถ์เซนต์ปอลนี้
ได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุ สาวรี ยแ์ ห่ งศาสนาคริ สต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดิ นแดนตะวันออกไกล ชม เซนำโด้ สแควร์ เป็ น
แหล่งช้อปปิ้ งยอดนิ ยมแล้วยังโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้ องเป็ นลอนคลื่นเปรี ยบเสมือนท้องทะเลอันอุดม
สมบูรณ์ และย่านนี้ ยงั รายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์ยุโรปหลากสี สันสวยงามยิ่ง
นัก ทาให้รู้สึกเหมือนกับว่ากาลังเดินช้อปปิ้ งอยูใ่ นมหานครลอนดอนอย่างไรอย่างนั้นที่นี่จดั ว่าเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งซึ่ งรวม
ไว้ดว้ ยร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น เสื้ อผ้าแฟชัน่ สิ นค้าแบรนด์เนม เฟอร์ นิเจอร์ โบราณ เครื่ องประดับ รวมไปถึง
ของที่ ระลึก ภัตตาคารอาหารโปรตุ เกส อาหารแมคกานี ส และอาหารจีนตามแบบตารับดัง่ เดิ ม รวมไปถึงร้านขนมอบ
ขนมพื้นเมือง ร้านขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปัจจุบนั ฯลฯ
...พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชี ย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่ งอานวยความ
สะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่ อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิ ดพร้อม
ให้บริ การแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ ง เพื่ อลิ้มลองเมนู ต่างๆ ที่ ท่านชื่ นชอบ พร้อมให้ท่านได้
สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรื อเวนิ สที่ อิตาลี สถาปั ตยกรรมเวนิ วสตรี ทสเคปสี สันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์
ตั้งอยูใ่ จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ ยน มาเก๊า รี สอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่ มสุ ดหรู พ้ืนที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอา
ความสวยงามแบบเวนิส สะพานรู ปโค้งและลาคลองคดเคี้ยว สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่
*** อิสระอำหำรค่ำเพือ่ ควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ งของท่ ำน ***
เดินทางเข้าที่พกั (พักที่จูไห่ ) XIANG QUAN HOTEL  หรือเทียบเท่ ำ
ั ลักษณ์เมืองจูไห่ “หวีห
้
วันทีส
่ อง จูไห่ - วัดไป๋ หลิน - สญ
่ นี”่ - ชอปปิ
้ งตลาดใต ้ดินก๊งเป่ ย –
โชว์หยวนหมิง

เช้ ำ

เที่ยง

ค่ำ

วันทีส
่ าม

เช้ ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พกั (2)หลังอาหารนาท่านกราบนมัสการสิ่ งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดไป๋ หลิน หรื อ
วัดดอกบัวขำว กราบนมัสการเทพเจ้าแห่ งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่ งโชคลาภ)
เพื่ อความเป็ นสิ ริมงคล พาท่านถ่ายรู ปคู่กบั สัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซี ยงหู “จูไห่ ฟิช
เชอร์ เกิร์ล” หรื อที่มีชื่อเรี ยกว่ ำ “หวี่หนี่” เป็ นรู ปปั้ นนางฟ้ าถือไข่มุก ซึ่ งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็ น
ถนนซึ่ งอยู่ริมชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนน
คู่รัก เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชาดหาดแห่ งน้ าได้มีการนาเก้าอี้ หรื อ ม้านัง่ ซึ่ งทามาสาหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น จึงตั้ง
ชื่อว่าถนนคู่รัก จากนั้นพาท่านสู่ ศู นย์ สมุนไพรจีน หรือบัวหิมะ ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพร
จีน รวมทั้งให้ท่านได้รับบริ การนวดฝ่ าเท้าโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร(3) พาท่านสู่ ร้ ำนผ้ ำไหม อิสระตามอัธยาศัย พาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลำดใต้ ดินก๊ งเป่ ย
ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็ นศูนย์การค้าติ ดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่ น สิ นค้าก๊อปปี้ แบ
รนด์เนมชั้นนาต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้ อหมดซึ่ งเป็ น
ที่ นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่ องจากสิ นค้าที่ นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลื อกซื้ อสิ นค้าตาม
อัธยาศัย
บริ กำรอำหำรค่ำ ด้ วยเมนู เป๋ ำฮื้อ ซี ฟู้ด ณ ภัตตำคำร (4)หลังอาหารนาท่านชม อลังกำรโชว์ หยวนหมิง ซึ่ งประกอบด้วย
การแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉี ยนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ทั้ง
สนุกสนานและได้รับความรู ้
เดินทางเข้าที่พกั (พักที่จูไห่ ) XIANG QUAN HOTEL  หรือเทียบเท่ ำ
่ งกง - วิคทอเรีย - จิวเวอร์ร ี่ - อ่าวน้ าตืน
้
จูไห่ - ฮอ
้ - ชอปปิ
้ งนาธาน –
A SYMPHONY OF LIGHT

บริ ก ำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่ พั ก (5)นาท่ าน โดยสำรเรื อเฟอร์ รี่ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) สู่ เมื อง ฮ่ อ งกง ตั้งอยู่ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุง้ ) ของจี น โดยมาเก๊าอยู่

เที่ยง

ทางฝั่งตะวันตกห่ างไปราว 61 กิโลเมตร เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นประมงเล็กๆ แห่ งหนึ่ ง ในเขตอาเภอซิ นอัน เมืองเซิ นเจิ้น
หลัง จากจี น พ่ า ยแพ้ ใ นสงครามฝิ่ นเกาะฮ่ อ งกงและเกาลู น จึ ง ถู ก ครอบครองโดยอัง กฤษในปี 1842 และ 1860
ตามลาดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทาสัญญา‘เช่ าซื้ อ’พื้นที่ทางตอนใต้ของลาน้ าเซิ นเจิ้น ซึ่ งปั จจุบนั เรี ยกว่า
‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบข้างซึ่ งมีอาณาบริ เวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่ น
เกื อ บสิ บ เท่ า ถึ งฮ่ อ งกง น าท่ า นชมความสวยงามของ อ่ ำววิ ค ทอเรี ย VICTORIA ที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดับ โลก และชม
สถาปั ต ยกรรมสิ่ งก่ อ สร้ างอัน ทันสมัย ยุค ปั จจุ บัน อาทิ เช่ น ตึ ก EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF CHINA
TOWER, ตึ ก HONG KONG BANK และตึ กเอมไพร์ ที่สูงที่ สุด 101 ชั้น ณ ปั จจุบัน ฯลฯ นาท่ านเยี่ยมชม โรงงำนจิว
เวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของเกาะฮ่องกง ให้ท่านเลือกซื้ อตามอัธยาศัย
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (6)หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “อ่ ำวนำ้ ตืน้ REPULSE BAY” หาดทรายรู ปจันทร์
เสี้ ยวแห่ งนี้ สวนที่ สุดแห่ งหนึ่ งและยังใช้เป็ นฉากถ่ายทาภาพยนตร์ หลายเรื่ อง นาท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์รูป
ปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่ งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคลที่บริ เวณ ชำยหำด REPULSE BAY นาท่านข้ามสะพานต่อ
อายุ ซึ่ งเชื่ อกันว่าข้ามหนึ่ งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี สมควรแก่เวลาอิสระให้ท่านสนุกกับการ ช้ อปปิ้ งย่ ำนจิมซำจุ่ย หรื อ
ย่านถนนนาธานที่ คนไทยเรี ยกกัน เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนาชื่ อดังนานาชนิ ด อาทิ เช่ น เสื้ อผ้า, รองเท้า,
กระเป๋ า, เข็ ม ขัด , น้ าหอมหรื อของเด็ ก เล่ น ณ จุ ด ช้ อ ปปิ้ งชื่ อ ดัง อาทิ เช่ น DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL,
HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยังสามารถ เลือกซื้ อของฝากของคุณหนูที่ TOY R US ฯลฯ
อิสระชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่ มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุ ดยอด
ตระการตาที่ ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสี ยงถาวรที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่
อาคารตึกระฟ้ าสาคัญต่างๆ ที่ต้ งั อยูส่ องฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่ ง
เพียงกดสวิตช์กจ็ ะส่ องแสงสว่างตระการตาเป็ นสี ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
*** อิสระอำหำรค่ำเพือ่ ควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ งของท่ ำน ***
เดินทางเข้าสู่ที่พกั (พักที่ฮ่องกง) NEWTON PLACE HOTEL หรือเทียบเท่ ำ

วันทีส
่ ี่

้
นั่งกระเชานองปิ
ง 360 องศา – นมัสการพระใหญ่โป่ วหลิน - ดิสนียแ
์ ลนด์ สนามบินดอนเมือง

เช้ ำ

บริ กำรอำหำรเช้ ำ เมนูติ่มซำ ณ ภัตตำคำร (7)หลังอาหาร….นาท่านเดิ นทางสู่ เกำะลันเตำ ซึ่ งมีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่า
ของเกาะฮ่องกงและเป็ นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นาท่าน นั่งกระเช้ ำ NONGPING 360 องศำ ที่ยาว
ที่สุดในโลก เส้นทางท่องเที่ยวบนกระเช้าเคเบิลมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ในเวลา 25 นาที ขึ้นมาจากสถานี ตุงซุ ง ไป
ยังปลายทางของหมู่บา้ นนองปิ ง เลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนื อ ท่านสามารถชมทิวทัศน์รอบตัว 360
องศาของเกาะลัน เตา ท่ านจะได้พ บกับ สถาปั ต ยกรรมจี น โบราณของหมู่บ้านนองปิ ง บนพื้ น ที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนื อ
ระดับน้ าทะเล 371 เมตร ชมทัศ นี ยภาพของสนามบิ น นานาชาติ ฮ่องกง อี กทั้งยังมองเห็ นพระพุ ทธรู ป ทองสัมฤทธิ์
ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก อิสระให้ท่านนมัสการ พระใหญ่ วนั โป่ หลิน หรือเรี ยกว่ ำ พระใหญ่ ลันเตำ เหนื อ
ระดับน้ าทะเล 371 เมตร สร้างจากการเชื่ อมแผ่นสัมฤทธิ์ ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสู ง 34 เมตร องค์พระหันพระ
พักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้ ได้เวลานัดหมาย
นาท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุ ดของโลก ท่านจะได้พบกับเครื่ องเล่น
อันทันสมัยและสุ ดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
1. MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และสุ ดสนุกกับรถไฟไอน้ า
โบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตา ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญใจพร้อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
2. TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุ กกับเครื่ องเล่นแนวโลกอนาคต อันทันสมัย SPACE MOUNNTAIN เครื่ อง
เล่ น ที่ ส นุ ก สุ ด ๆ BUZZ LIGHT YEAR ASTRO BLATERS เครื่ อ งเล่ น ที่ ป กป้ องจักรวาลยิ งต่ อ สู ้ ผูร้ ุ กรานพร้ อ มเก็ บ
คะแนน Orbitron เครื่ องเล่นขับยานอวกาศสุ ดสนุก

20.50 น.
22.45 น.

3. FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิ ยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อนั ยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ ตูนที่ท่านชื่ นชอบ
อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซิ นเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็ นที่ใฝ่ ฝันของทุกคน
4. ADVENTURE LAND ดิ น แดนแห่ ง การผจญภั ย อัน ตื่ น เต้ น JUNGLE RIVER CRUISE ล่ อ งเรื อในป่ าอัน น่ า
สนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่ าตื่นเต้นนานาชนิ ด TARZAN’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ของทาร์ ซาน ท่านจะได้
พบกับ FESTIVAL OF THE LION KING เพลิ ด เพลิ น กับ โชว์อนั ยิ่ งใหญ่ ต ระการตาของเหล่ าตัวการ์ ตู นในเรื่ องไล
อ้อนคิ งค์ RAFT TO TARZAN’S TREEHOUSE สนุ กกับการล่องแพข้ามสู่ เกาะทาร์ ซาน LIKI TIKIS เพลิดเพลินกับ
เสี ยงดนตรี แห่งป่ าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายน้ าอันเย็นฉ่ า
*** อิสระอำหำรกลำงวันเพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวเครื่องเล่ นของท่ ำน ***
... สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
เหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ เทีย่ วบินที่ FD 2503 บริกำรอำหำรบนเครื่อง
ถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ^_^

อัตรำค่ ำบริกำร (ไม่ มแี จกกระเป๋ ำเดินทำง)

กำหนดกำรเดินทำง
13 – 16 , 20 – 23, 28-31 มี.ค.2557

ผู้ใหญ่ เด็กตำ่ กว่ำ 12 ปี เด็กตำ่ กว่ำ 12 ปี พักเดีย่ ว
เสริมเตียง
ไม่ เสริมเตียง
23,900.23,900.4,900.-

**** วันที่ 20-23 มี.ค. ขำกลับไฟล์ FD 2877 19.50-21.35 ****
@ @ อัตรำนีร้ วม @ @
ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ไป-กลับ // ค่ าน้ ามันและประกันวินาศภัยสายการบิ น YQ, CNTAX // ค่ าบัตรเข้าชมสถานที่ ต่างๆ // ค่ าวีซ่ากรุ๊ ป //
ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม // ค่าที่พกั // ค่าน้ าหนักสัมภาระในการเดินทาง 15 กก. ต่อท่าน

@ @ อัตรำนีไ้ ม่ รวม @ @
ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ // ค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
7% คิดจากยอดค่าบริ การ // ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) //
*** ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน / คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 หยวน / คน / วัน , หัวหน้ ำทัวร์ วันละ 10 หยวน / คน / วัน ***

@ @ เงื่อนไขกำรให้ บริกำร @ @
ในกำรจองครั้งแรก มัดจำท่ ำนละ 5,000 บำท พร้อมส่ งหน้า Passport , ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
* เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่ องบิ นต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ ระบุ บนหน้าตัว๋ เท่ านั้น จึ งไม่สามารถยกเลิกได้ หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน ทั้งหมด
หรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดิ นทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดิ นทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

@ @ กำรยกเลิก @ @
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าเสี ยหาย ท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บค่าเสี ยหาย 50 % ของราคาทัวร์
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้น

@ @ หมำยเหตุ @ @
รายการอาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่ รับประทานอาหารบางมื้ อ ไม่ เที่ ยวบางรายการ ไม่ ส ามารถขอหัก
ค่าบริ การคื นได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเลื่ อนการเดิ นทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่ าน / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีประกันอุบัตเิ หตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท
ค่ ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท

