กําหนดการเดินทาง วันที่ 31 ธ.ค
วันแรก

58 .-3 ม.ค.59

(4 วัน 3คืน)

สนามบินดอนเมือง - มาเก๊ า - ซิตที้ วั ร์ - เดอะ เวเนเชี่ยน - จูไห่

04.30 น. คณะพร้อมกันที่
สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
ทางบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและบัตรที่นง่ั แก่ทุกท่าน
06.35 น. เหิ นฟ้ าสู่ มาเก๊ า เทีย่ วบินที่ FD 760

10.20 น.

เทีย่ ง

เย็น

ถึง มาเก๊ า ตั้งอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยม ปากแม่น้ าํ เพิร์ล ทิศเหนือติดกับเมือง
จูไห่ของมณฑลกวางตุง้ มาเก๊าประกอบด้วยดินแดน 4 ส่ วน คือ คาบสมุทรมาเก๊า , เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และพื้นที่
ถมทะเลขึ้นมาใหม่ เรี ยกว่า โคไท ซึ่งจะเชื่อมต่อเกาะไทปาและเกาะโคโลอาน เข้าเป็ นพื้นที่เดียวกันด้วยมาเก๊าเป็ น
ประเทศเล็กๆ ที่มีพ้นื ที่เพียง 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 เชื่อมถึงกันด้วย สะพาน 2 สะพาน คือ สะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5
ก.ม. และสะพานมิตรภาพ ระยะทาง 4.5 ก.ม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มือ้ ที่ 1) หลังอาหารพาท่านชม องค์ รูปปั้นเจ้ าแม่ กวนอิมโปรตุเกส สร้างขึ้นเพื่อ
เป็ นอนุสรณ์ให้มาเก๊า เนื่องในโอกาสที่โปรตุเกสส่ งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กบั จีน ลักษณะขององค์รูปปั้นนี้ เป็ นรู ปปั้นสี
ทองที่มีใบหน้าละม้ายคล้ายพระแม่มารี ประดิษฐานบนฐานดอกบัว จากนั้นนํา ท่านสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600
ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ ทําให้เกิดตํานานเล่าขานอยูห่ ลายเรื่ องรวมถึงเกิดเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่สาํ คัญขึ้นคือ การลงสนธิสญ
ั ญามิตรภาพระหว่างอเมริ กาและจีน นําท่านชม วิหารเซนต์ ปอล ซากโบสถ์
ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์
ปอลนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุสาวรี ยแ์ ห่งศาสนาคริ สต์ที่ยง่ิ ใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล ชม เซนาโด้ สแควร์
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งยอดนิยม แล้วยัง โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็ นลอนคลื่นเปรี ยบเสมือนท้องทะเลอัน
อุดมสมบูรณ์ และย่านนี้ยงั รายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยโุ รปหลากสี สนั
สวยงามยิง่ นัก ทําให้รู้สึกเหมือนกับว่ากําลังเดินช้อปปิ้ งอยูใ่ นมหานครลอนดอนอย่างไรอย่างนั้นที่นี่จดั ว่าเป็ นแหล่งช้
อปปิ้ งซึ่งรวมไว้ดว้ ยร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น เสื้ อผ้าแฟชัน่ สิ นค้าแบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์โบราณ
เครื่ องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีนตามแบบตํารับดัง่ เดิม
รวมไปถึงร้านขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปัจจุบนั ฯลฯ
...พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่ งอํานวยความ
สะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิ ดพร้อม
ให้บริ การแก่ท่าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้
สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรื อเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรี ทสเคปสี สนั สดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์
ตั้งอยูใ่ จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รี สอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่ มสุ ดหรู พ้นื ที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอา
ความสวยงามแบบเวนิส สะพานรู ปโค้งและลําคลองคดเคี้ยว
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร(มือ้ ที่ 2) หลังอาหารสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่
เดินทางเข้าที่พกั (พักทีจ่ ูไห่ ) JIN GUAN HOLIDAY HOTEL  หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ อง จูไห่ เช้ า

เทีย่ ง

วัดไป๋ หลิน - สั ญลักษณ์ เมืองจูไห่ “หวีห่ นี่” - ช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดินก๊ งเป่ ย – โชว์ หยวนหมิง

 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั (มือ้ ที่ 3) หลังอาหารนําท่านกราบนมัสการสิ่ งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัด
ไป๋ หลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพ
แห่งโชคลาภ) เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล พาท่านถ่ายรู ปคู่กบั สัญลักษณ์ อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซียง
หู “จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล ” หรือทีม่ ีชื่อเรียกว่ า “หวีห่ นี่” เป็ นรู ปปั้นนางฟ้ าถือไข่มุก ซึ่งยืน่ ออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนน
คู่รัก เป็ นถนนซึ่งอยูร่ ิ มชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อ
ว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชาดหาดแห่งนํ้าได้มีการนําเก้าอี้ หรื อ ม้านัง่ ซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น
จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก จากนั้นพาท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพรจีน หรือบัวหิมะ ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของ
สมุนไพรจีน รวมทั้งให้ท่านได้รับบริ การนวดฝ่ าเท้าโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 4 ) พาท่านสู่ ร้ านผ้ าไหม อิสระตามอัธยาศัย พาท่าน ช้อปปิ้ งที่ ตลาดใต้
ดินก๊ งเป่ ย ตั้งอยูต่ ิดชายแดนมาเก๊า เป็ นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สิ นค้า

คํา่

ก๊อปปี้ แบรนด์เนมชั้นนําต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อ
หมดซึ่งเป็ นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสิ นค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้อ
สิ นค้าตามอัธยาศัย
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 5 ) หลังอาหาร นําท่ านชม อลังการโชว์ หยวนหมิง ซึ่งประกอบด้ วยการแสดง
ชุ ดต่ างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่ องเต้ ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่ นต่ างๆ อีกมากมาย ทั้ง
สนุกสนานและได้ รับความรู้
เดินทางเข้าที่พกั (พักทีจ่ ูไห่ ) JIN GUAN HOLIDAY HOTEL  หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม จูไห่
เช้ า

- ฮ่ องกง –-ดิสนีย์แลนด์ -ช้ อปปิ้ งนาธาน

 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั (มือ้ ที่ 6 ) นําท่าน โดยสารเรือเฟอร์ รี่ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง) สู่ เมือง ฮ่ องกง ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูต่ ิดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุง้ ) ของจีน โดยมา
เก๊าอยูท่ างฝั่งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอําเภอซินอัน เมือง
เซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่ นเกาะฮ่องกงและเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860
ตามลําดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทาํ สัญญา‘เช่าซื้อ’พื้นที่ทางตอนใต้ของลํานํ้าเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบนั เรี ยกว่า
‘เขตดินแดนใหม่ ’ รวมทั้งเกาะรอบข้างซึ่งมีอาณาบริ เวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่ น
เกือบสิ บเท่า ถึงฮ่องกง นําท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิง่ ใหญ่แห่งใหม่ล่าสุ ดของโลก
ท่านจะได้พบกับเครื่ องเล่นอันทันสมัยและสุ ดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็ น 6 ส่ วน
1. MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และสุ ดสนุกกับ รถไฟไอนํ้า
โบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิง่ ใหญ่ตระการตา ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญใจพร้อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
2. TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่ องเล่นแนวโลกอนาคต อันทันสมัย SPACE MOUNNTAIN เครื่ อง
เล่นที่สนุกสุ ดๆ BUZZ LIGHT YEAR ASTRO BLATERS เครื่ องเล่นที่ปกป้ องจักรวาลยิงต่อสู ้ผรู ้ ุ กรานพร้อมเก็บ
คะแนน Orbitron เครื่ องเล่นขับยานอวกาศสุ ดสนุก
3. FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อนั ยิง่ ใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ
อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็ นที่ใฝ่ ฝันของทุกคน
4. ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรื อในป่ าอันน่า
สนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้
พบกับ FESTIVAL OF THE LION KING เพลิดเพลินกับโชว์อนั ยิง่ ใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่ องไล
อ้อนคิงค์ RAFT TO TARZAN’S TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ามสู่ เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS เพลิดเพลินกับ
เสี ยงดนตรี แห่งป่ าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายนํ้าอันเย็นฉํ่า

5. TOY STORY LAND โดยนําเรื่ องราวความสนุกจากภาพยนตร์ทอยสตอรี่ ท้ งั 3 ภาค มาให้คนชอบเที่ยวสวน
สนุกได้สมั ผัส เราเดินดิ่งเข้าไปทางสวนหลังบ้านของแอนดี้ ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย พอก้าวเข้าสู่โลกแห่งของ
เล่นที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ ก็รู้สึกเหมือนถูกเนรมิตรให้มีขนาดจิ๋วเท่าของเล่นในชัว่ พริ บตา มาที่นี่นอกจะถ่ายรู ป
เล่นที่ Barrel of Fun กับวูด้ ดี้และเจสซี่แบบประชิดตัวแล้ว ต้องไม่พลาด 3 เครื่ องเล่นสุ ดสนุก แนะนําให้เริ่ ม
แบบเบา ๆ ด้วย Slinky Dog Spin รถสุ นขั ที่ว่งิ ไล่หางตัวเองด้วยจังหวะการกระโดดโลดเต้นอย่างร่ าเริ ง จากนั้น
เตรี ยมตัวไปเป็ นพลทหาร ผจญภัยลอยอยูก่ ลางอากาศกับ Toy Soldier Parachute Drop เครื่ องเล่นกระโดดร่ ม
จําลองจะเคลื่อนลงจากระดับความสู ง 25 เมตร สู่ พ้นื ดินด้วยความตื่นเต้นแบบหล่นวูบพอดี ๆ และยังเสี ยวได้อีก
กับ RC Racer เพียงแค่เห็นและ ได้ยนิ เสี ยงกรี๊ ดอย่าเพิ่งได้ถอดใจ เพราะถือเป็ นสุ ดยอดรถแข่งของเล่นความเร็ ว
สูงสุ ดบนรางรู ปตัว U สูง 27 เมตร ถ้าไม่ข้ ึนถือว่ามาไม่ถึงนะ

เทีย่ ง

6.GRIZZLY GULCH เป็ นการจําลองบรรยากาศของเทือกเขาบิ๊กกริ ซลี่ จากเรื่ องเล่าดั้งเดิมในยุคตื่นทอง เป็ น
สวนสนุกโซนใหม่ กับ 7 ประสบการณ์ใหม่ที่ตอ้ งบอกว่าไม่เหมือนใคร ” มิสเตอร์โนเบลบอก กริ ซลี่ กัลช์ เป็ น
ดินแดนที่สร้างขึ้นจากเรื่ องเล่าแห่ งเทือกเขาบิ๊กกริ ซลี่วา่ ประมาณบ่ายวันที่ 8 ส.ค.2431 ครอบครัวหมีกริ ซลี่ที่
อาศัยอยูใ่ นเทือกเขาบิ๊กกริ ซลี่ ได้เอาหลังไปถูกบั ก้อนหิ นใหญ่ ทันใดนั้นเอง ชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาก็เห็น
ประกายวิบวับที่หินบริ เวณที่เจ้าหมีกริ ซลี่ถูหลังอยู่ พื้นผิวของหิ นที่ถูกถูหลายๆครั้งเผยให้เห็นเนื้อทองที่โผล่
ออกมา นํ้าพุร้อนในเมืองเกย์เซอร์ กัลช์ใช่แล้ว..มันคือ “ทองคํา” ชาวเมืองต่างพากันตื่นเต้น และนับจากวันนั้น
เทือกเขาแห่ งนี้กก็ ลายเป็ น ขุมทรัพย์ที่ดึงดูดผูค้ นจํานวนมากให้เดินทางมากอบโกยทองในเหมือง เป็ นจุดเริ่ มต้น
ยุคตื่นทองแห่ งดินแดนกริ ซลี่ ฮ่องกง ดิสนียแ์ ลนด์ ใช้เวลานานกว่า 2 ปี ในการแกะสลักเทือกเขาหิ นจําลอง ด้วย
ฝี มือมนุษย์ลว้ นๆ ให้กลายเป็ นหุบเขา พร้อมทั้งสร้างบ้านเรื อน โรงแรม ร้านอาหาร คุก หรื อที่เรี ยกว่า ดิ โอลด์
เจล ให้เหมือนกับยุคเหมืองแร่ ทองคําราวร้อยกว่าปี ก่อนหน้านี้เมืองที่เป็ นที่ต้ งั ของกริ ซลี่ เมาน์เท่น ชื่อว่า เมือง
เกย์เซอร์ กัลช์ หรื อเมืองแห่ งนํ้าพุร้อน เพราะคําว่า Geyser ในภาษาอังกฤษแปลว่า นํ้าพุร้อน ฮ่องกง ดิสนีย ์
แลนด์ จําลองเมืองแห่ งนี้ข้ ึนมาได้อย่างน่าอัศจรรย์
 บริการอาหารกลางวัน แจกคูปองท่ านละ 120 HKD (มือ้ ที่ 7 ) หลังอาหารสนุกกับกิจกรรมที่ดิสนียแ์ ลนด์ต่อ

ได้เวลานับพบ

คํา่

วันทีส่ ี่

 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 8 ) หลังอาหาร พาท่านสนุกกับการ ช้ อปปิ้ งย่ านจิมซาจุ่ย หรื อย่านถนน
นาธาน ที่คนไทยเรี ยกกัน เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนําชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้ อผ้า, รองเท้า, กระเป๋ า, เข็ม
ขัด, นํ้าหอมหรื อของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้ งชื่อดัง อาทิเช่น DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY,
OCEEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยังสามารถ เลือกซื้อของฝากของคุณหนูที่ TOY R US ฯลฯ
เดินทางเข้าสู่ ที่พกั (พักทีฮ่ ่ องกง) Penta Hotel หรือเทียบเท่ า

ฮ่ องกง – อ่าววิคทอเรีย - จิวเวอร์ รี่ - อ่ าวนํา้ ตืน้ – Chocolates shop ม– าเก๊ า – สนามบินดอนเมือง

 บริการอาหารเช้ า เมนูตมิ่ ซํา ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 9) หลังอาหารนําท่าน ชมความสวยงามของ อ่ าววิคทอเรีย
VICTORIA ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก และชมสถาปัตยกรรมสิ่ งก่อสร้างอันทันสมัยยุคปัจจุบนั อาทิเช่น ตึก EXCHANGE
SQUARE อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ
ปัจจุบนั ฯลฯ นําท่านเยีย่ มชม โรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของเกาะฮ่องกง ให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่
“อ่ าวนํา้ ตืน้ REPULSE BAY” หาดทรายรู ปจันทร์เสี้ ยวแห่งนี้ สวนที่สุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็ นฉากถ่ายทําภาพยนตร์
หลายเรื่ อง นําท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคลที่บริ เวณ
ชายหาด REPULSE BAY นําท่านข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
เทีย่ ง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 10 ) หลังอาหาร พาท่านแวะ ช็อปปิ้ ง ซื้อของฝาก ที่ร้าน Chocolates
shop ได้เวลานําท่านข้ามด่านสู่ มาเก๊า โดยเรื อเฟอรี่ (ใช้เวลา 1 ชม.) สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า
17.50 น.  เหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ เทีย่ วบินที่ FD 765
19.45 น. ถึง
สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ^_^
เช้ า

อัตราค่ าบริการ (ไม่ มีแจกกระเป๋ าเดินทาง)

กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ /เด็กตํา่ กว่ า 12 ปี
เสริมเตียง

31 ธ.ค 58 .-3 ม.ค 59

27,900.-

เด็กตํา่ กว่ า 12 ปี พักเดีย่ ว
ไม่ เสริมเตียง
26,900.4,900.-

@ @ อัตรานีร้ วม @ @

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ // ค่านํ้ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX // ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ // ค่าวีซ่ากรุ๊ ป //
ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม // ค่าที่พกั // ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน

@ @ อัตรานีไ้ ม่ รวม @ @

ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ // ค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
7% คิดจากยอดค่าบริ การ // ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) //
*** ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน่ วันละ 10 หยวน / คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 หยวน / คน / วัน , หัวหน้ าทัวร์ วันละ 10 หยวน / คน / วัน ***

@ @ เงื่อนไขการให้ บริการ @ @

ในการจองครั้งแรก มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้อมส่ งหน้า Passport , ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 20 วัน
* เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมด
หรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
@ @ การยกเลิก @ @
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บค่าเสี ยหาย ท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสี ยหาย เต็มจํานวน

@ @ หมายเหตุ @ @

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

บริษทั ฯ มีประกันอุบัตเิ หตุทุกทีน่ ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

