ปีมะโรง ปีจอ ปีมะแม ปีฉลู
กราบขอพรเปลี่ยนปีชง ให้เป็นปีปัง ท่านที่ไม่ตรงกับปีชง ก็ไหว้กราบขอพรได้

การงานราบรื่น การเงินคล่องตัว สุขภาพแข็งแรง ความรักลงตัว
ปีมะโรง (มังกร) ชง 100% ขอพระเจ้าพ่อกวนอู

ณ วัดเจ้าพ่อกวนอู

ปีมะแม (แพะ) ระวังสุขภาพ ขอพรองค์ไฉ่ซึ้งเอี่ย
ปีจอ (หมา)
ทาอะไรไม่ราบรื่น ขอพรเจ้าพ่อม้า
ปีฉลู (วัว)
ระวังอุบัติเหตุ ขอพรเจ้าแม่ทับทิม

ณ วัดแชกงหมิว
ณ วัดเจ้าพ่อกวนอู
ณ วัดทินหัว

กำหนดกำรเดินทำง
เดือน มกรำคม 2561 วันที่ 13-15
เดือน มีนำคม 2561 วันที่ 03-05/10-12/17-19/24-26/31 มี.ค. – 02 เม.ย.

อัตรำค่ำบริกำร โปรแกรม มำเก๊ำ ฮ่องกง BY NX
กำหนดกำรเดินทำง

13-15 มกรำคม
03-05 ก ุมภำพันธ์
03-05 มีนำคม
10-12 มีนำคม
17-19 มีนำคม
24-26 มีนำคม
31 มี.ค. – 02 เม.ย.
หมำยเหต ุ:

เที่ยวบิน
ขำไป
ขำกลับ
ขำไป
ขำกลับ
ขำไป
ขำกลับ
ขำไป
ขำกลับ
ขำไป
ขำกลับ
ขำไป
ขำกลับ
ขำไป
ขำกลับ

NX885
NX882
NX885
NX882
NX885
NX882
NX885
NX882
NX885
NX882
NX885
NX882
NX885
NX882

เด็กพักกับผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
2 ท่ำน แบบมีเตียง
พักห้องละ 2 ท่ำน
อำย ุ 2 – 12 ปี

เด็กพักกับผูใ้ หญ่
2 ท่ำน แบบไม่มีเตียง
อำย ุ 2 – 12 ปี

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ำนละ

14,900

14,900

12,900

4,900

14,900

14,900

12,900

4,900

14,900

14,900

12,900

4,900

14,900

14,900

12,900

4,900

14,900

14,900

12,900

4,900

14,900

14,900

12,900

4,900

14,900

14,900

12,900

4,900

ค่ำบริกำรทัวร์สำหรับเด็กทำรก อำย ุระหว่ำง 6 เดือน – 2 ปี นับอำย ุจำกวันที่จบทริปกำรเดินทำง

คิดค่ำบริกำรทัวร์

6,500 บำท ต่อเด็กทำรก 1 ท่ำน

(รำคำนี้ใช้ได้ท ุกพีเรียดกำรเดินทำง)

ทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ **
สำหรับผูใ้ หญ่ และ เด็ก 1,000 บำท ต่อล ูกค้ำ 1 ท่ำน

วันแรกของกำรเดินทำง

สนำมบินส ุวรรณภ ูมิ – มำเก๊ำ – ข้ำมเรือเฟอร์รสี่ ่ฮู ่องกง – เข้ำโรงแรม

09.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสวุ รรณภมู ิ ชัน้ 4 เคำร์เตอร์ L เคำน์เตอร์สำยกำรบิ น แอร์มำเก๊ำ โดยมี
เจ้ำหน้ำที่บริษทั ฯ ให้กำรต้อนรับ พร้อมเช็คสัมภำระ และที่นงั่ ก่อนกำรเดินทำง

11.50 น.

เหิรฟ้ำสู่ เกำะมำเก๊ำ โดยสำยกำรบิ นแอร์มำเก๊ำ เที่ยวบิ นที่ NX 885 บนเครื่องบริกำรท่ำนด้วยอำหำร และ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง

15.45 น.

เดินทำงถึงสนำมบินมำเก๊ำ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นาท่านชมความงามรอบเกาะ
มาเก๊า ซี่งมาเก๊าเป็ นเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เรียกสัน้ ๆ ว่า มาเก๊า เป็ นพื้นที่บนชายฝั ง่
ทางใต้ของประเทศจีนปกครองโดย ประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็ นอาณานิคมของยุโรปที่เก่าแก่ที่สดุ ในจีน
ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 อานาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ยา้ ยไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนใน พ.ศ.2542 กลายเป็ นเขต
ปกครองพิเศษของ หลังจำกนัน้ นำท่ำนสูท่ ่ำเรือเฟอร์รเี่ พื่อข้ำมไปสูเ่ ขตกำรปกครองพิเศษ ฮ่องกง

นำท่ำนเข้ำที่พกั CRUISE HOTEL / M1 HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

*** อำหำรค่ำไม่รวมอยูใ่ นรำยกำรท่องเที่ยว ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำร
ได้สะดวกสบำยกับร้ำนอำหำร และภัตตำคำรมำกมำภำยบริเวณของโรงแรมที่พกั ***

วันที่สองของกำรเดินทำง
เช้ำ

วัดหยวนหยวน – วัดเจ้ำพ่อกวนอ ู – วัดแชกงหมิว - วัดเจ้ำแม่กวนอิม
งำนฮวงจุย้ – ปี่เซี่ยะหยก – อิสระช้อปป้ ิ ง จิมซำจุ่ย

รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซำ ณ ภัตตำคำร
จากนัน้ นาท่านไปที่ วัดหยวนหยวน เป็ นวัดขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตรแห่งนี้ เป็ นวัดแห่งเดียวใน
ฮ่องกงที่บชู าทั้งศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า และขงจื้อ ชื่อของวัดอักษรจีน 3 ตัวแรก ก็เปรียบถึงสัญลักษณ์แสดงถึงหัวใจ
สาคัญของคาสอนของทัง้ 3 ศาสนา คือ พุทธ เต๋า และ ขงจื้อ จุดเด่นอยู่ที่วิหาร Great Temple of the Three Religions
หรือ หอฟ้า ที่สร้างขึ้นด้วยหินธรรมชาติ เหมือนหอฟ้า Tian Tan ในปั กกิ่ง ภายในมีเทพเจ้าและพระศาสดาของทั้ง
ศาสนาพุทธ ขงจื้อ และเต๋า และ ขอพรกับพระอนตุ รธรรมมำรดำ ผูส้ ร้ำงดวงดำว (เต๋ำบ้อ) ที่ มีอิทธิ พลต่อ
ชีวิตมน ุษย์ ขอพรเทพเจ้ำตำมโหรำศำสตร์ดวงจีนที่สมั พันธ์กบั ปีนักกษัตรหรือปี เกิด หรือที่เรำรูจ้ กั ในนำม
ไทส่วยเอี๊ย เทพเจ้ำผูค้ ม้ ุ ครองดวงชะตำ

นาท่านเข้ากราบขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดกวนไต่ วัดเก่าแก่สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2434 เป็ นวัดเดียวในเกาลูนที่บชู า
เทพ เจ้ากวนอูเป็ นเทพผูย้ ิ่งใหญ่ เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โชคลาภ บารมี

เที่ยง

รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชือ่ กันว่าถ้าหมุน 3 รอบ
จะขับไล่สงิ่ ชัว่ ร้ายและ นาแต่สงิ่ ดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วดั นีใ้ นวันขึน้ ปี ใหม่

จากนัน้ นาท่านไปไหว้เจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Kun Im Temple Hung Hom)เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มชี อื่ เสียงแห่งหนึง่
ใน ฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสตั ว์แห่งความเมตตา เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1873
จากนัน้ นาท่านเยี่ยมชม งำนฮวงจุย้ ที่ขนึ้ ชือ่ ของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รบั รางวัลอันดับยอดเยี่ยม เครื่องประดับ
กังหันนาโชค จี้ แหวน กาไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ค้าขายธุรกิจใดๆก็ร่งุ เรือง

มากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็ แคล้วคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็ สมดัง่ ใจปรารถนาทุกประการ และร้านปี่ เซี่ยะ
หยก สัตว์นาโชคลาภความมัง่ มี
อิสระช้อปป้ ิ งที่ ถนนจิมซำจุ่ย ขึน้ ชื่อว่ามาเที่ยวฮ่องกง สิ่งที่ไม่ควรพลาด คือ ช็อปปิ้ ง เพราะ ฮ่องกง ถือเป็ น
เขตปลอดภาษีและท่าเรือนา้ ลึกสาหรับขนถ่ายสินค้า นับเป็ นประตูส่ปู ระเทศจีน และจากจีนสู่โลกก็ว่าได้ สินค้าแบ
รนด์เนมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงที่ฮ่องกง แหล่งช็อปปิ้ งสาคัญที่ไม่ควรพลาด คือ ถนนนาธานบนฝัง่ เกาลูน
ที่มยี ่านช็อปปิ้ งดัง ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ม่งก๊ก (Mong Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมีรา้ นค้า
ตลอดสองข้างทาง

*** อำหำรค่ำไม่รวมอยูใ่ นรำยกำรท่องเที่ยว เพื่อให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรช้อปป้ ิ งได้อย่ำงเต็มที่
ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรได้สะดวกสบำยกับร้ำนอำหำร
และภัตตำคำรมำกมำภำยในจิมซำจุ่ย ***
นำท่ำนเข้ำที่พกั CRUISE HOTEL / M1 HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง

เช้ำ

ฮ่องกง – มำเก๊ำ – ผ่ำนชมเจ้ำแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้ำแม่กวนอิม
วัดอำม่ำ - โบสถ์ เซ็นต์พอล - เซนำโด้สแควร์ – ร้ำนขนมของฝำก
เวเนเชี่ยน – สนำมบิน – กร ุงเทพฯ

รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซำ ณ.ภัตตำคำร
หลังจำกที่ รบั ประทำนอำหำรเช้ำเรียบร้อยแล้วนำท ุกท่ำน ลงเรือเฟอร์รี่
สู่มำเก๊ำ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พาทุกท่านผ่ำนชมไหว้ ขอพร
เจ้ำแม่กวนอิมริมทะเล ที่ตงั้ อยู่ริมทะเล เจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทอง
สัมฤทธิ์ทงั้ องค์ มี ความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน
จากนัน้ นาท่านเข้านมัสการ วัดเจ้ำแม่กวนอิม วัดนี้เป็ นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สดุ
ในมาเก๊า มีอายุกว่า 600 ปี สร้างตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 นอกจากนัน้ แล้วยังเป็ น
สถานสาคัญทางประวัติศาสตร์การเมือง มีโต๊ะหิ นที่ใช้เป็ นสถานที่ลงนามใน
สนธิสญ
ั ญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน เมือ่ ปี ค.ศ.1844
จากนั้นนาทุกท่านชม วัดอำม่ำ ให้ทกุ ท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่วัดอาม่า
ซึ่งเป็ นวัดที่มชี อื่ เสียงมากๆ สาหรับวัดแห่งนี้ ตัง้ อยู่ใกล้กบั ทะเลทางตอนใต้ของ
เกาะมาเก๊า ภายในวัดมีจดุ กราบไหว้ขอพรอยู่หลายจุด ซึ่งแต่ละจุดจะอยู่บนเนิน
เขาตัง้ เดินขึน้ ไปบันไดไป ในแต่ละชัน้ ก็จะมีทงั้ ศาลเจ้า, ศาลา, ประตูโบราณ, สิง่ ศัก
สิท ธิ์ ต่า งๆให้เ ราได้ขอพร สถาปั ต ยกรรมภายในวัด นั้นงดงามเป็ นสไตล์จีน
โบราณ จึงทาให้คนนิยมเดินทางมากราบไหว้และเที่ยวชมบริเวณต่างของวัด
อาม่าแห่งนี้

เที่ยง

รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร

เดินผ่านชม เซนำโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็ นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและ ร้านค้า
ต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ดว้ ย
เรียกว่าช้อปปิ้ งที่นแี่ ห่งเดียวก็คมุ้ เกินพอ แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมือง

บ่ำย

จากนัน้ ก็แวะถ่ายรูปคู่ กับ วิหำรเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนีเ้ คยเป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตัง้ ในปี 1594
และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึน้ ใน
ปี 1580 แต่ถกู ทาลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทัง้ วิทยาลัย
และโบสถ์ถกู ทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้ าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็ นถึง
สไตล์ผสม ระหว่างตะวันออก และตะวันตกและมีอยู่ที่นเี่ พียงแห่งเดียวเท่านัน้ ในโลก
แวะชิ มและซื้อขนมพื้นเมืองรวมถึงวิ ตำมินต่ำงๆ ในราคาโดนใจ ไม่ว่าจะเป็ น วิตามินสกัดจาก ปลาทะเลนา้ ลึก
หรือ นา้ นมผึง้ ที่ชว่ ยบารุงผิวพรรณ หรือ เลือกซื้อหมูแผ่นไปเป็ นของฝากก้อสามารถเลือกได้ที่นี่
นาท่านเข้าสู่ เดอะเวเนเซี่ยน หรือ เวนิ สมำเก๊ำ โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สดุ ในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเว
นิส เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งร้านค้ายี่หอ้ ดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหาร ถึง 40 แห่งภายในเมืองเว
นิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาใน ดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ ได้ตามใจ ชอบ (การ
ล่องเรือ ประมาณ 180 เหรียญฮ่องกง หรือ ชมโชว์ ต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง)
ได้เวลำนัดหมำยนำท ุกท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินมำเก๊ำ
19.00 น.

นำท่ำนลัดฟ้ำกลับกร ุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแอร์มำเก๊ำ เที่ยวบินที่ NX 882

20.50 น.

เดินทำงถึงสนำมบินส ุวรรณภ ูมิ โดยสวัสดิภำพ

*********************************************************************************************************************************************************

ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ
โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
หมำยเหต ุ สำมำรถออกเดินทำงได้ขนั้ ต่ำ 15 ท่ำนขึ้นไป

อัตรำนี้รวมบริกำร
•
•
•
•
•
•
•

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน แอร์มาเก๊า ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ – มาเก๊า – กรุงเทพฯ
(และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ )
ค่าภาษีนา้ มันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตรา
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 และ ท่ำนต้องชำระเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม
ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ตามรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ

•
•
•

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี ซึ่งเป็ นอัตรา ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2560
และ ท่ำนต้องชำระเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำนี้ไม่รวมบริกำร
•
ทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ *** อัตรำกำรให้ทิป ผูใ้ หญ่ และเด็ก 1,000 บำทต่อท่ำน ***
•
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
•
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
•
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
•
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
•
สาหรับราคานีบ้ ริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
•
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
กำรชำระเงิน
•
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาค่าบริการทัวร์เป็ นจานวนเงิน 10,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึง่ ท่าน หลังจากมีการทาจอง
สารองที่นงั ่ แล้ว 2 วันทาการ
•
สาหรับค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
•
หากผูโ้ ดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตัว๋ โดยสารเครื่องบินแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กำรยกเลิก
•

หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทัง้ หมด และในการคืนมัดจา ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่เต็มจานวนการมัดจา

•

หากผูโ้ ดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตัว๋ โดยสารเครื่องบินแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

หมำยเหต ุ
•

รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

•

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน

•

บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง

•

บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย

•

การท่องเที่ยวประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้าน
หยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิว เวอร์รี่ แต่ไม่ได้มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่า
ทัวร์เพิ่ม ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว

•

เนื่องจากตัว๋ เครื่องบินที่ทางบริษทั ฯ ได้ทาการจองไว้เป็ นตัว๋ เครื่องบินแบบกรุ๊ป ดังนัน้ ที่นงั ่ ทางสายการบินจะจัดให้เป็ นโซน
กรุ๊ปมาให้ ทางบริษทั ฯไม่สามารถที่จะร้องขอได้ว่าจะขอที่นงั ่ โซนใหม่ และในบางครั้งที่นงั ่ บนเครื่องบน อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกัน
หมดกับคนในครอบครัว แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจ้าที่และหัวหน้าทัวร์จะพยายามอย่างเต็มที่ เผือ่ ที่จะได้นงั ่ ด้วยกันกับคนใน
ครอบครัว ทัง้ นีจ้ ึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน และโปรดเข้าใจ

•

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผูร้ ว่ มเดินทำงจอยกรป๊ ุ หน้ำร้ำนไม่ถึง 15 ท่ำน

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำย ุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง
กรณีอำย ุหนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง
ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งสำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กบั ทำงบริษทั ฯอีกครัง้
หำกมีกำรผิดพลำดทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น

*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำบริกำรทัวร์ หรือชำระค่ำบริกำรทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ***
*** ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ ***

