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DE443 : โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า [บินตรงเชียงใหม่] 3 วัน 2 คืน (FD)
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วันที่ 1 สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง FD515 (06.10-09.45) - หาดรีพลัสเบย์ - วิคทอเรีย พีค

(จุดกึ่งกลางเขา) - ร้านจิวเวลรี่ - เซินเจิ้น - โชว์ MANGROVE GROOVE

04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 7-10 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้  

6.10 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD515(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่

าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *

09.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นฮ่องกง บริเวณประตูทางออก Exit B

นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993

มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม  และขอพรจากเทพเจ้าองค์อื่นๆ ด้วย

อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร่ำรวยจากเทพไฉ่ซิงเอี้ย ,ขอพรเรื่องความรัก ให้สมหวังในรัก ขอพรได้จากเทพแห่งความรัก

และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์

นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณ เขาวิคตอเรีย (จุดชมวิวกึ่งกลางเขา)

ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกง

จากนั้นนำชม โรงงานจิวเวลรี่

ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!!

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ (*ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง 

ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง)

เซินเจิ้น เป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง

เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย

นำท่านชม โชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D

เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปีกแห่งความรัก"

เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทำลายจากมนต์(มลพิษ) ในป่าโกงกาง ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY

WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28 เดือน

ในการสร้างแท่นแสดงบนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร

เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความท้าทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสร้างเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด

4องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง  การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์  ไฟ 

เครื่องเปล่งแสง  ม่านน้ำ  ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า 600 ชนิด  เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก

โชว์การแสดงสื่อประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Century Kingdom Hotel (เซินเจิ้น) หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 หมู่บ้านฮากกากันเคิง - บัวหิมะ + หยก - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - มาเก๊า - เดอะ เวเนเชี่ยน + หอไอเฟลจำลอง The

Parisian Macau
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

จากนั้นนำทุกท่านสู่ หมู่บ้านฮากกากันเคิง ถูกสร้างขึ้นตามสไตล์การสร้างบ้านของชาวฮากกา

ก่อนหน้าที่เมืองเซินเจิ้นจะถูกแต่งตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกของประเทศจีน

คนพื้นเพของเมืองเซินเจิ้นล้วนเป็นชาวฮากกาทั้งสิ้น เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รำลึก และ ศึกษาถึงความเป็นมาของเซินเจิ้น

รัฐบาลจีนจึงได้ลงทุนให้มีการสร้างหมู่บ้านฮากกากันเคิงขึ้น ที่นี่เราจะได้เห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีนฮากกา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตกแต่งอาคารบ้าน อาหารการกิน ประวัติความเป็นมาของชาวจีนฮากกาในอดีต

นำท่านเดินทางชม ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชม หยก สินค้าราคาพิเศษของเมืองเซินเจิ้น

เพื่อเป็นของประดับและฝากคนที่ท่านรัก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ

ที่นี่นับว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้ง

เพราะนอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วยังเป็นแหล่งรวมเรื่องอาหารการกินอีกด้วย ที่นี่มีสินค้าหลากหลายมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ราคาไม่แพงเรียกว่าใครชอบต่อราคารับรองว่าสนุกแน่ๆ

15.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลา 1 ชม. (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) “มาเก๊า”

ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ

โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16

ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือช

าวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย

ทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น

“ยุโรปใจกลางเอเชีย”

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส

ให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย

มีร้านอาหารชื่อดังและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH,

FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ)

ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน 

** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพใด ๆ

ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ)

นำท่านชม The Parisian Macao เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของมาเก๊าที่ได้ยก หอไอเฟลมาจำลองใจกลางเมือง Cotai Strip 

โรงแรมแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ความโดดเด่นของหอไอเฟล

กลิ่นอายของความคลาสสิคและความโรแมนติกมาไว้ที่โรงแรมแห่งนี้  มีห้องพักมากกว่า 3,000 ห้อง,

ห้างสรรพสินค้าหรูหรา มีแบรนด์เนมมากว่า 170 แบรนด์เนม จาก ดีไซเนอร์ชื่อดัง ทั้งแฟชั่นผู้หญิงและแฟชั่นผู้ชาย

อาทิเช่น PS Paul Smith, SPORTMAX,ISABELLE LANGLOIS, BIGPACK,ATTITUDE ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Royal Macau Hotel (มาเก๊า) หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - สนามบินมาเก๊า - สนามบินนานาชาติเชียงใหม่  FD753

(15.15-17.45)
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เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ห้องอาหาร

นำท่านแวะ ซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า อาทิเช่น ขนมทาร์ตไข่ และทองพับห่อสาหร่าย ที่ขึ้นชื่อ เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน

นำท่านผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว

ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน

จากนั้นนำท่านชม ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835

ทำให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St.

Paul’s College)

เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกในภูมิภาคตะ

วันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษ

ณ์ประจำเมืองมาเก๊า

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่าน เซนาโด้สแควร์ หรือ เซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า

ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส มีร้านค้า

และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อ 

ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินมาเก๊า

15.15 น. ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ (สนามบินนานาชาติเชียงใหม่) โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD

753 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ
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เงื่อนไขการให้บริการ

ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินค่าทัวร์แล้วเท่านั้น1.

ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง

หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

2.

หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

3.

หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน

ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ

หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

4.

อัตราค่าบริการนี้เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย, ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน

ไม่รวมค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์สามารถแนะนำการยื่นวีซ่าได้

5.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15

ท่านขึ้นไป)

เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของ

ท่าน

6.

การยกเลิการเดินทาง

7.1แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

7.2แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

7.3แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

7.4ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น

บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ

หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

7.5กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางไปต่างประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและต่างประเทศ

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง

ทางหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

7.6เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300

HKD/คน/ร้าน

7.

อัตราค่าบริการนี้รวม
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ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ +ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

+ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย 20 กิโล

1.

ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 2.

ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 3.

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ4.

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ5.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ

200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 2 ล้านบาท]

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

6.

ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 7.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %8.

ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทำคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด

ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าจีนที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

9.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง1.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,

ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

2.

ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง3.

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมท่านละ 1,000 บาท ท่าน/ทริป (เด็กผู้ใหญ่เก็บเท่ากัน), ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความประทับใจ4.

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน วีซ่าแบบธรรมดา 4 วันทำการ กรณี ทาง ตม.จีน ปิด หรือ ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง

ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นตามจริง

5.

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง•

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
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ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท 

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

•

หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

เนื่องจากสายการบินแอร์เอเชีย ไม่สามารถทำการ REFUND ได้ 

•

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ

3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1

เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม

•

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน

และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮ่องกงดอลลาร์

•

www.DoubleEnjoy.com


