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DE448 : โปรแกรมทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD)

www.DoubleEnjoy.com

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - มาเก๊า - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์พอล - เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า - จู่ไห่

03.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น3 ประตู 3 เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน Thai Air
Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่)
กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

06.45 น.

บินลัดฟ้าสู่ มาเก๊า โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD760 (ไม่มีบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง
ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตามอัธยาศัยกับพนักงานต้อนรับบนเครื่อง)

10.20 น.

เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง) มาเก๊า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม
จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน
และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรมของ ชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย
ทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว
จนเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"
จากนั้น ผ่านชม รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว
มีความสูง 18เมตร หนักกว่า 1.8 ตันเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส
ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกส สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีน
เพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง
ชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์
ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล
แวะชิมขนม ร้านขายของฝาก ขึ้นชื่อต้นตำรับของเมืองมาเก๊า

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารโปรตุเกส

บ่าย

เดินทางสู่ เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า (THE VENETIAN) โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัส
บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง
และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมาก มายกว่า 350 ร้าน
ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนั่งเรือกอนโดล่า
ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม(ไม่รวมค่านั่งเรือ) ให้ท่านได้สัมผัสกับเมืองจำลองของอิตาลี เมืองเวเนเชี่ยน
ให้ท่านได้สัมผัสกับ แหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแบรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ Casino
ก็พอมีเวลา
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ตั้งอยู่ทางใต้ของมณฑลกวางตุ้ง มีพื้นที่ด้านทิศตะวันออกติดกับเซินเจิ้น ด้านทิศใต้ติดกับมาเก๊า
ในปีค.ศ. 1980 ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ (SPECIAL AREA)
ปัจจุบันเมืองจูไห่ได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรุดหน้าทัดเทียมเมืองอุตสาหกรรมทั่วไป
ตึกรามบ้านช่องในตัวเมืองส่วนใหญ่สร้างขึ้นใหม่สวยงามไม่แพ้เมืองเซินเจิ้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

XIN YONG FA HOTEL (3*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

www.DoubleEnjoy.com

วันที่ 2

จู่ไห่ - ฮ่องกง - อ่าววิคตอเรีย - หาดรีพัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ถนนนาธาน - จูไห่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเรือเฟอรารี่ ถึงฮ่องกง
นำท่านนั่งรถเดินทางสู่ อ่าววิคตอเรีย (ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด Peak คะ) นำชมทิวทัศน์โดยรอบของเมืองฮ่องกง
อยู่เหนือระดับน้ำทะเล554เมตร เป็นย่านที่พักอาศัยหรูหราที่สุดบนเกาะฮ่องกง
ท่านจะมองเห็นทิวทัศน์ของฮ่องกงโดยรอบแบบ 360องศา
นำท่านสู่ หาดทรายรีพัสเบย์ หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง
ชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด
ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล
ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดที่ขึ้นชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกง วัดแห่งนี้เรารู้จักกันดีในนาม วัดกังหัน วัดนี้มี
กังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ จากนั้นนำท่านไป ชมโรงงานจิวเวลลี่
เยี่ยมชมสาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลรี่ที่ได้รับรางวัลออกแบบดีเด่น 3ปีซ้อน และเลือกซื้อกังหัน แชกงหมิว
นำโชคที่ได้ทำการปลุกเสกมาจากวัด
จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ตามอัธยาศัย Hongkong Summer Sale 2019 (ช่วง มิ.ย-ส.ค) ช้อปปิ้งที่
Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700ร้านค้า เช่น Amani, Prada,
Gucci Burberry ,Cartier,Chanel ,Coach , Dior ,Fendi ,Louis Vuitton,Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us
แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่นBurberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,Louis Vuitton , Chole
ฯลฯให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ตึกโอเชี่ยนเทอร์มินอล ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์และร้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิ G2000, U2, Mark
&Spencer, Giordano, Bossini ฯลฯ

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
จากนั้นนำท่านกับสู่ เมืองจู่ไห่ นำท่าน นั่งรถข้าม สะพานฮ่องกง-จูไห่– มาเก๊า (Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge)
สะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวทั้งสิ้น 55 กิโลเมตร ประกอบด้วย สะพานข้ามทะเล อุโมงค์ลอดใต้ทะเล
และเกาะเทียม เชื่อมเกาะฮ่องกง เมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้ง และเกาะมาเก๊า เปิดใช้อย่างเป็นทางการวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.
2017 สะพานถูกออกแบบให้มีลักษณะคดเคี้ยวเพื่อลดแรงตึงเครียดของคลื่นที่กระทำต่อเสาตอม่อสะพาน
แถมยังถูกออกแบบให้ทนต่อแผ่นดินไหวและไต้ฝุ่น โดยมีการใช้เหล็กในการก่อสร้างมากถึง 4 แสนตัน
ซึ่งเทียบได้กับการสร้างหอไอเฟลถึง60 แห่ง จึงนับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดทางวิศวกรรมของจีน ใช้งบก่อสร้างมากถึง 20
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 6แสนล้านบาท)
โดยในเริ่มก่อสร้างในปี 2009 ทางฝั่งแผ่นดินใหญ่ของจีน และเริ่มก่อสร้างโครงการฝั่งฮ่องกงในปี 2011
โดยช่วงแรกทางการจีนวางแผนให้โครงการแล้วเสร็จภายในปี2017 รวมแล้วใช้เวลาก่อสร้างเกือบ 10 ปี
สะพานมีทางวิ่งสำหรับรถยนต์ทั้งหมด 6 เลน แบ่งเป็นฝั่งละ 3 เลน โดยจะช่วยย่นระยะเวลาเดินทา งระหว่าง
ฮ่องกงถึงจูไห่เหลือเพียง 30 นาที จากเดิมที่ต้องใช้เวลาเดินทางโดยใช้เรือราว 3-4 ชั่วโมง
ซึ่งความสำเร็จของการสร้างสะพานแห่งนี้ทางการจีนนับว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
ถึง เมืองจูไห่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่

XIN YONG FA HOTEL (3*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

www.DoubleEnjoy.com

วันที่ 3

ถนนคู่รัก - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” - วัดผู่โถว - ตลาดกงเป่ย - มาเก๊า - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์
ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนเหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก
ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น
จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก
แล้วนำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”
หรือที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี” เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล
หวีหนี ความหมายคือ สาวงามที่ยืนถือไข่มุก ยืนบิดเอวพลิ้ว ริ้วชายผ้าพัดพลิ้ว อุ่นรอยยิ้มทั้งบนใบหน้าถึงมุมปาก
เป็นสัญลักษณ์ของเมือง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองแห่งเมืองจูไห่
เดินทางสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี
นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน

กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

บ่าย

แวะชม ร้านสมุนไพรจีน (ยา) แหล่งค้นคว้ายาแผนโบราณ หรือเป่าฟู่หลิง หรือที่เราเรียกว่า “บัวหิมะ”
ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน
ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองบองแผลที่โดนลวกได้ดี
ผ่อนคลายด้วยการนวดฝ่าเท้า พร้อมฟังการบรยายสรรพคุณของสมุนไพร
แวะชม อัญมณี (หยก) ที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน
ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวน หยก หรือ เผ่าเย้า
ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค
เดินทางสู่ ตลาดกงเป่ย ศูนย์การค้าใต้ติดแอร์ มีร้านมากกว่า 5,000 ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น
สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ
ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมด ให้ท่านอิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัย
จนสมควรแก่เวลา จากนั้นเดินทางสู่ มาเก๊า

22.40 น.

เดินทางกับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD767

00.30 + 1 น.

ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
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สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง
•เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว
ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า
ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น
*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์
ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***
•ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ)
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง
กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม
หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น ) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง
กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม
หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น ) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
อัตราค่าบริการรวม
•ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) –มาเก๊า(MFM) –กรุงเทพฯ(DMK)
•ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2ท่าน หากพัก 3ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
•ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น)
•ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
•ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
•ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
•ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ
การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าบริการไม่รวม
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•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
•ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
•ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
•ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
•ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 800 บาท/ท่าน
•ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 300RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
เงื่อนไขในการจอง
•มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ
หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
•หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ
**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน***
กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
(กรณีทำวีซ่าแบบกรุ๊ป)
•สำเนาหน้าพาสปอร์ต *ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน* โดยท่านถ่ายรูป หรือ
สแกนสี หน้าหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปท่าน) แบบเต็มหน้ารายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ไม่ดำ ไม่เบลอ
ห้ามขีดเขียดลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด ส่งมาทาง E-mail เมื่อท่านตกลงทำการจอง (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ
ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
•พาสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็มลูกค้าถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง
(หนังสือเดินทางต้องเป็นเล่มที่ส่งชื่อให้เราทำวีซ่าเท่านั้น!!
สำคัญมาก : กรุณานำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาในวันเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ท่านลืมหรือนำหนังสือเดินทางมาผิดเล่ม
การยกเลิกการจอง
•เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
หมายเหตุ
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กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ
และเมื่อท่านชำระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแล้ว
•ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับท่านได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง
•ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้
•ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
•ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
•หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง
ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด
เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข
•กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ
หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
•การประกันภัย ที่บริษัทได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง
สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้
และทางบริษัทถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้
จากบริษัท ประกันทั่วไป)
•มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
•ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง
ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

www.DoubleEnjoy.com

