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เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยีย่ มชมเวเนเชี่ยน
เก็บภาพประทับใจกับรูปปั้ นสาวงาม หวีหนี่ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดผู่โถว ขอพรให้สุขภาพยืนยาว
ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง ช้อปปิ้ งสินค้าราคาถูก ณ ตลาดใต้ดินกงเป่ ย

พิเศษ1. อาหารทุกมื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
พิเศษ2. โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิงหยวน
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กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – จูไห่

พร้อ มกัน ที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้ น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิ น THAI SMILE พบ
เจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋
08.10 น. บินลัดฟ้ าสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบิน WE670
11.55 น. ถึงสนามบิ น มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ซึ่งเป็ นเมืองที่ มี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน และน่ าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมง
เล็ ก ๆ โดยมี ช าวจี น กวางตุ ง้ และฟู เจี้ ยนเป็ นชนชาติ ด้ังเดิ ม จนมาถึ ง ช่ว งต้น ศตวรรษที่ 16 ชาว
โปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้ เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิ คมอยู่
ในแถบนี้ ที่ ส าคัญ คื อ ชาวโปรตุ เกสได้นาพาเอาความเจริ ญ รุ่ งเรื อ งทางด้ านสถาปั ตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทาให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้วา่ เป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็ นวัดที่เก่าแก่
ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมายเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมที่คงอยู่
มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุม้ ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL
OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN
ไม่พลาดให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิมทาร์ตไข่ ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิม
ปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ท้งั องค์ มีความสูง 18 เมตรหนั กกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บน
ฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรืองรองเหลือ งอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่
กวนอิมองค์นี้เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็ น
หน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์
ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบ
05.30 น.
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มาเก๊าคืนให้กบั จีน และนาท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้ เคยเป็ นส่วนหนึ่ งของวิทยาลัยเซนต์
ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรก
ของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ
1601 ตามลาดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่
ด้านหน้ าของตึ ก ฐานโบสถ์ส่ วนใหญ่ และบัน ไดหน้ าด้านหน้าของตึ ก แสดงให้เห็ น ถึ งสไตล์ผ สม
ระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก แวะช้อปปิ้ งย่าน เซนาโด้ส
แควร์ ถือได้ว่าเป็ นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้
มากมาย มีเสื้ อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขาย
อยู่ดว้ ยเรียกว่าช้อปปิ้ งที่นี่แห่งเดียวก็คุม้ เกินพอ นาท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรม
คาสิ โ นหรู ร ะดั บ 6 ดาว เชิ ญ ท่ า นสั ม ผั ส บรรยากาศของลาสเวกั ส แห่ ง ใหม่ ข องเอเชี ย ภายใน
พร้อมสรรพด้วย สิ่งอานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป
พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง
เพื่อลิ้ มลองเมนู ต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่ เรือกอนโดล่าล่องไปตาม

คา่
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คลองเวนิ ชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยูท่ ้งั หมด 4 โซน
ใหญ่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่จไู ห่ โดยรถโค้ช เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศ
จีน และได้รบั การยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็ น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (2)
พักที่ JINJIANG HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า
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ถนนคู่รกั The Lover’s Road – วัดผู่โถว – ตลาดกงเป่ ย- สวนหยวนหมิงหยวน
บริการอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (3) นั ่งรถผ่ านชมทิ วทัศ น์ ของถนนคู่ รัก The
Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์
ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณ
ถนนริมชายหาดแห่งนี้ ได้มีการนาเก้าอี้ หรือม้านัง่ ซึ่งทามาสาหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนน
คู่รกั ปั จจุบันเป็ นที่ นิยมของบรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่ ” จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ สาว
งามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลัก สูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่
ริมทะเล และชมสินค้ายาประจาบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก,
แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุ ต ฯลฯ แวะให้ท่านได้เยี่ยมชม ไข่มุก ซึ่งเป็ นไข่มุกน้ าจืดขึ้ นชื่อ
ของเมืองจีน
นาท่ านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุ ดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิ ม เพื่อ
ความโชคดี นมัสการองค์อมิ ตรพุทธเจ้าเพื่อการมี สุขสวัสดี และนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์
เพื่ออายุยนื นาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านสู่ตลาดใต้ดินกงเป่ ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิ้ งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้า
มากมายให้ท่านเลือกซื้ อ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า,
เสื้ อผ้าตามแฟชัน่ ตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหาร และขนม จากนั้นนาท่านแวะชม ผลิตภัณฑ์
ที่ทาจากผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่หม่ อุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้า
ร้อน นาท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็ นสวนจาลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปั กกิ่ง หลังถูก
ทาลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่
ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้างขึ้ นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจู
ไห่ ทาให้สวนแห่งนี้ โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพนที
ื้ ่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา
80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปั กกิ่ง สิ่งที่ทาให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่ง
ใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็ นศิลปะแบบตะวันตก
ผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้วา่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจาลองมาจากสถานที่
ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วฒ
ั นธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ ได้เปิ ด
ให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วนั ที่ 1กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็ นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้า
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เป็ นพื้ นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้ นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้ น มีมากกว่า 100 ชิ้ น อาทิ เสาหิน
คู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตาหนักเจิ้ งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ ยว

เย็น

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...เป๋าฮื้ อ+ไวน์แดง (5)
พักที่ JINJIANG HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

จูไห่ – มาเก๊า – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบิน มา
เก๊า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WE671
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

12.40 น.
14.25 น.

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์
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อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
กาหนดการเดินทาง

ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็ก
มีเตียง

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋วเครือ่ งบิน

22 – 24 มกราคม 2559
8,900
8,900
8,900
3,000
3,900
29 – 31 มกราคม 2559
8,900
8,900
8,900
3,000
3,900
19 – 21 กุมภาพันธ์ 2559
8,900
8,900
8,900
3,000
3,900
26 – 28 กุมภาพันธ์ 2559
8,900
8,900
8,900
3,000
3,900
11 – 13 มีนาคม 2559
8,900
8,900
8,900
3,000
3,900
18 – 20 มีนาคม 2559
8,900
8,900
8,900
3,000
3,900
25 - 27 มีนาคม 2559
8,900
8,900
8,900
3,000
3,900
09 – 11 เมษายน 2559
11,900
11,900
11,900
3,000
6,900
13 – 15 เมษายน 2559
13,900
13,900
13,900
3,000
7,900
14 – 16 เมษายน 2559
13,900
13,900
13,900
3,000
7,900
15 – 17 เมษายน 2559
13,900
13,900
13,900
3,000
7,900
22 – 24 เมษายน 2559
9,900
9,900
9,900
3,000
4,900
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2559 11,900
11,900
11,900
3,000
6,900
05 – 07 พฤษภาคม 2559
9,900
9,900
9,900
3,000
4,900
06 – 08 พฤษภาคม 2559
9,900
9,900
9,900
3,000
4,900
19 – 21 พฤษภาคม 2559
8,900
8,900
8,900
3,000
4,900
20 – 22 พฤษภาคม 2559
8,900
8,900
8,900
3,000
4,900
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรม
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ทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และ
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 120 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ลูกค้า
เป็ นหลัก
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
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การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น อีเมลล์ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือ
ว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง อีเมลล์ เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้อง อีเมลล์ เพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐาน
ประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นา
เงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น อีเมลล์ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือ
ว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
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2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่
ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่ง
หน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และ
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์

offytourtook

สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น
ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ส ด
ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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