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กําหนดการวันเดินทาง 2561
วันเดินทาง
วันที่ 24-28 ต.ค./ 21-25 พ.ย. 61

ราคา

13,900.-

อัตราคาบริการ ทานละ 13,900.- บาท ***ไมมีราคาเด็ก***
พักเดี่ยวจายเพิ่ม 4,000 บาท
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**สิ่งสําคัญ**
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของทาน ตองมีอายุในการใชงานมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ..หนังสือเดินทางถือเปน
เอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของทานมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชํารุด ถือวาเอกสารทางราชการชํารุด ไมสามารถใชในการ
เดินทางไปตางประเทศได..ลูกคากรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของทานดวยตัวทานเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได.
โปรดทราบ!! รายการทัวรนเี้ ปนรายการทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจา ยจากรานจําหนายสินคาพืน้ เมือง เชน ยา
สมุนไพรจีน ผาไหม เครื่องหยก ใบชา ยางพารา เปนตน เพื่อใหทานไดเที่ยวในราคาที่ถูกลงประมาณทานละ 1,000 หยวน จากราคา
ทัวรปกติ จึงมีความจําเปนตองขอใหทุกทานเขาชมการแนะนําสินคาตามที่ระบุในโปรแกรม ใชเวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที ตอ
การเขาชมแตละราน หากไมเขารานทานตองจายสวนตางเพิ่มทานละ 1,000 หยวน ตามเงื่อนไขทัวรราคาพิเศษ
ทั้งนี้ การซื้อ หรือ ไมซื้อสินคาเปนความพึงพอใจสวนตัวของทาน บริษัท มีทวี ทัวร ไมมีสวนไดผลประโยชนใดๆกับการซื้อขาย
สินคาในรานดังกลาว จึงขอสงวนสิทธิ์ไมการันตีสินคา ไมรับเปลี่ยน หรือคืนสินคาในภายหลัง
อนึ่ง หากทานตองการเที่ยวแบบไมเขารานชอปปง กรุณาสอบถามฝายขาย ซึ่งทางเราฯ มีบริการเที่ยวแบบไมเขารานในบางเสนทาง.
***การยกเลิก *** เนื่องจากสายการบินไทยแอรเอเชีย เมือ่ มีการออกตั๋วแลวไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางไดเลย
หากทานมีการยืนยันการเดินทางพรอมชําระเงินมัดจํา ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินคาทัวรใหกับทานได

วันแรก

กรุงเทพฯ – มาเกา – เจาแมกวนอิมริมทะเล – วัดอามา – โบสถเซนปอล – เซนาโดสแควร –
เดอะเวเนเชี่ยน – เมืองจูไห

03.30 น.

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 2 ประตู 1 สายการบิน AIR ASIA พบ
เจาหนาที่บริษทั ฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
เดินทางสู มาเกา โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 760
เดินทางถึงสนามบินมาเกา หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทานเดินทางสูภัตตาคาร

06.45 น.
10.20 น.
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารมาเกา (มื้อที่ 1)
จากนั้นนําทานชม องคเจาแมกวนอิมริมทะเล รูปองคเจาแมกวนอิมสําฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่ง
ประเทศโปรตุเกสสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกา เนื่องในโอกาสสงมอบคืนเกาะมาเกาใหกบั ประเทศจีน นํา
ทานชม วัดอามา วัดเกาแกทมี่ ีชื่อเสียงมาก บนเกาะมาเกา อาคารตาง ๆ ภายในวัดถูกสรางขึ้นตามแนวลาดของเนิน
เขา มีองคเจาแมทับทิมและศาลเจาแมกวนอิมตั้งประดิษฐานอยูภ ายในจากนั้นนําทานสู โบสถเซนตปอล โบสถ
เกาแกซึ่งมีความงดงามตามสถาปตยกรรมยุโรป โบสถแหงนี้เคยเปนโรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตก
ในดินแดนตะวันออกไกล ตอมาในปค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหมอยางรุนแรงทําใหโบสถเซนตปอลคงเหลือแคเพียง
บานประตูและบันไดทางเขาดานหนาที่สงางาม ณ จุดนีท้ านสามารถถายรูปกับผนังโบสถสวนที่เหลือจากเพลิงใหม
ซึ่งเปนจุดที่สวยที่สดุ และเปนแลนดมารคของเกาะมาเกา นําทานชม เซนาโดสแควร ซึ่งโดดเดนดวยพืน้ ถนนที่ปู
ลาดดวยกระเบื้องเปนลายลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อีกทั้งยังเปนยานการคาที่คึกคัก
ที่สุดของมาเกา ที่คราครั่งไปดวยรานคาของที่ระลึก รานอาหารพื้นเมืองมากมายภายในซอยแคบ ๆ ที่เชื่อมระหวาง
โบสถเซ็นตปอล และเซนาโดสแควร นําทานสูอัครสถานแหงความบันเทิงบนเกาะมาเกา เดอะเวเนเชี่ยน The
Venetian Macau Resort ชมความอลังการของสิ่งปลูกสรางขนาดใหญที่ประกอบดวยหองพักระดับ 5 ดาวจํานวน
กวา 3000 หอง คาสิโนขนาดใหญที่สุดในโลกดวยพื้นที่ 550,000 ตารางเมตร รานคาสินคาแบรนดเนมจากทัว่ โลก
กวา 200 ราน ทองฟาจําลองขนาดใหญและคลองเวนิสจําลองที่สรางขึ้นในอาคาร ตกแตงดวยความหรูหราสุดวิจิตร
ตระการตาดวยทุนกวาแสนลานเหรียญ.....จนควรแกเวลา นําทานเดินทางขามดานสู เมืองจูไห เมื่อเดินทางถึงเมืองจู
ไห นําทานสูภ ตั ตาคาร

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจูไห (มื้อที่ 2)
เพื่อ เขาพักที่โรงแรม MIN AN HOTEL ระดับเทียบเทา ในเมืองจูไห
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วันสอง

จูไห – รานบัวหิมะ – รานผาไหม – รานใบชา – ตลาดใตดินกงเปย – ชมการแสดงในสวน
หยวนหมิงหยวน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมซัวเถา (มื้อที่ 3)
หลังอาหารนําทานเขาชม รานบัวหิมะ (ใชเวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที) เปนที่รูจกั กันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิด
อุบัติเหตุรถแกสคว่ําที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนไดสงยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษา
แผลไฟไหม มาชวยเหลือผูปวยที่โดนไฟไหมทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รูจักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พรอมรับ
ฟงการวินจิ ฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญใหทานไดชมการสาธิตการนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอนคลาย
ความเครียดและบํารุงการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ.....นําทานชม รานผาไหมจีน (ใชเวลาประมาณ 60
ถึง 90 นาที) ผลิตภัณฑที่ทําจากผาไหม ไมวาจะเปนเสื้อผา ผาพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเปน
สินคาทั้งใชเครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจริง) เพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม เหมาะ
กับการซื้อเปนทั้งของฝากและใชเอง

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
นําชม ถนนคูรกั ถนนสายโรแมนติกริมทะเลของเมืองจูไห แวะถายรูปกับรูปปนกลางทะเล หยี่หนี่ หรือฟชเชอร
เกิรล สาวงามชาวประมงทีย่ กไขมุกไวเหนือศรีษะ เปนสัญลักษณของเมือง จูไห ที่มคี วามหมายวาทะเลแหงไขมกุ
นําทานแวะ ชิมชา ที่รานใบชาในเมืองจูไห ใบชาถือเปนสินคาขึ้นชื่อที่มีการบริโภคอยางแพรหลายในประเทศจีน
และมีการสงออกยังตางประเทศเปนจํานวนมาก ชาจีนทีด่ มี รสรรพคุณชวยทํากําจัดไขมัน และของเสียในรางกาย
ชวยทําใหเลือดลมหมุนเวียนดี และทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง จากนั้นนําทานสู ตลาดใตดินกงเปย หรือ ศูนยการคา
ใตดินที่ใหญทสี่ ุดของเมืองจูไห ซึ่งเปนศูนยการคาขนาดใหญที่สรางขึ้นในชั้นใตดนิ ใกลกับดานจูไห ภายใน
ศูนยการคามีรา นคาที่จําหนายสินคาหลากหลาย ตั้งแตเสื้อผา เครื่องใชประจําวัน เครือ่ งใชไฟฟา อุปกรณกฬี า ของ
เลน กระเปาเดินทาง และสินคาเลียนแบบ เปนจํานวนมาก เปนที่จับจายสินคาสําหรับชาวเมืองจูไหในราคายอมเยา
...........

เย็น

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูซฟี ูด (มื้อที่ 5)
หลังอาหารนําทานชมการแสดง ณ ลานแสดงภายในสวน หยวนหมิงหยวน สวนทีส่ รางจําลองสวนหยวนหมิง
หยวนในกรุงปกกิ่ง ซึ่งเคยเปนสวนพระตําหนักทีใ่ หญและงดงามที่สุดของจีน แตถูกกองกําลังตางชาติเผาทําลาย
ในชวงสงครามฝน.......เปนการแสดงจําลองงานพิธีในพระราชวังอันยิ่งใหญ และฉากการสูรบหลังมาอันสมจริงใน
อดีต ที่ใชผูแสดงจํานวนมาก เปนอีกหนึ่งการแสดงที่ไมควรพลาดชมสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเยือนจูไห ....หลังจบ
การแสดงนําทานเขาสูโรงแรมที่พัก
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พักโรงแรม MIN AN HOTEL หรือเทียบเทา

วันสาม

จูไห – เฮียงบูซัว – ไตฮงกง – เมืองซัวเถา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมม (มื้อที่ 6)
หลังอาหารนําทานเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู เฮียงบูซัว 玄武山 ตั้งอยูที่อําเภอลูเฟง เมืองซัวบวย โดยใช
เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง เดินทางผานถนนซุเปอรไฮเวย และเมืองสําคัญ ๆ ในมณฑลกวางตุง ไดแก เมือง จงซาน
เมืองเซินเจิ้น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
หลังอาหารนําทานชม เฮียงบูซัว สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหงในลัทธิเตา ศาลเจาแหงนี้สรางในสมัยราชวงศซง ผานการ
บูรณะซอมแซมหลายครั้ง จนกลายเปนศาลเจาของศาสนาเตาที่ใหญโตมีผูคนศรัทธามาบูชาอยูเสมอ ปจจุบัน
เฮียงบูซัว ไดผสมผสานกับศาสนาพุทธใหเปนหนึ่งเดียวกัน ใหทานไดนมัสการ เจาพอเสือ ซึ่งถือเปนองคจริงที่ทาง
ไทยไดจําลองมาสูศาลเจาพอเสือบริเวณเสาชิงชา ชาวจีนแตจวิ๋ ถือวาในชีวิตหนึ่งสําหรับนักธุรกิจจีนแลวจะตองมา
นมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนสวนใหญหลังจากนมัสการที่ เฮียงบูซัว นี้แลว กลับมาก็จะทําการคาขึ้นประสบแต
ความสําเร็จในชีวิต ทุกๆปจะมีผูที่มาบนบานและแกบน เดินทางมาจากภายในประเทศและตางประเทศทุกสารทิศ
ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจาแหงภาคเหนือ ซึ่งเปนเทวรูปที่รกั ษาดูแลเรื่องน้ํา ประดิษฐานปดทองอยูใ นศาลเจาพรอมกัน
นั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูใ นวิหารหนา เปนสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอยางกวางขวาง และเปน
สถานที่ที่ชาวจีนโพนทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก จากนัน้ นําทานเดินทางเขาเมืองซัว
เถา เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง ถิ่น กําเนิดชาวแตจวิ๋ ที่มอี าศัยอยูทวั่ โลก.........
จากนั้นนําทานสู ไตฮงกง นมัสการไตฮงกง อันเปนที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของทาน ปจจุบนั
สุสานแหงนี้ไดรับการบูรณะซอมแซมจากการรวมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญโตและสวยงามสถานที่
ทองเที่ยวแหงนี้เกิดจากหลวงพอตาเฟงจูซอื สมัยราชวงศซง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ตาเฟงจูซ ือเปนคนสมัย
ราชวงศซง เกิดที่อําเภอเวินโจว มณฑลเจอเจียง สอบไดจนิ่ สื้อเปนขาราชการชั้นผูใหญแตเห็นการปกครองและ
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ขาราชการไมดี จึงออกบวชเปนพระธุดงคมาถึงหมูบานเหอผิงหลี่มณฑลกวางตุง ไดสรางวัดสรางโรงเรียนสราง
สะพานและชวยรักษาโรคภัยไขเจ็บใหแกชาวบานตลอดมา หลังมรณภาพชาวบานไดฝงศพ ณ ที่เหอผิงหลี่ และ
สรางศาลเจาไวเพื่อเปนการรําลึกถึงบุญคุณและความดีขององค ไตฮงกง ผูนี้
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารซัวเถา (มื้อที่ 8)
หลังอาหารทานสามารถไปเดินเลนยานถนนคนเดินของเมืองซัวเถา ที่มีลักษณะคลายกับถนนเยาราชในกรุงเทพฯ
เต็มไปดวยรานคา รานอาหาร แผงลอยขายของปงยาง รานขายกวยเตี๋ยว คราครั่งไปดวยรถจักรยานยนต สามลอถีบ
แบบโบราณ ........
นําทานเขาที่พกั HAPPY HOTEL หรือเทียบเทา

วันสี่

ซัวเถา – เมืองแตจิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ – วัดไทยเมือง – วัดเจาแมทับทิม –
เมืองซัวเถา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมมซัวเถา (มื้อที่ 6)
หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองแตจิ๋ว เมืองที่มีประวัตคิ วามเปนมาทีย่ าวนาน เปนตนกําเนิดของ “วัฒนธรรมจีน
โพนทะเล” ที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของจีน เปดตอนรับการกลับบานของชาวจีนโพนทะเลจากทัว่ โลกดวยตึกรามบาน
ชองแบบโบราณที่บางแหงมีอายุนับพันปอยางไมเปลี่ยนแปลง
นําทานสู วัดไคหยวน ตั้งอยูใ จกลางเมืองแตจิ๋ว เปนวัดพุทธนิกายมหายานโบราณ สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิองคที่
7 แหงราชวงศถัง ซึ่งมีนามรัชสมัยวา “คายหยวน” ตรงกับป ค.ศ. 738 ภายในวัดยังมีวัตถุโบราณมากมายที่สรางขึ้น
ตางยุคตางสมัยกัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารซัวเถา (มื้อที่ 7)
หลังอาหารนําทานชม สะพานเซียงจื๊อ เปนสะพานโบราณขามแมน้ําหานเจียง มีชื่ออีกชื่อวาสะพานกวงจี้ ตั้งอยู
ทางดานตะวันออกของตัวเมืองแตจิ๋ว เริ่มสรางในสมัยราชวงศซง ตรงกับปค.ศ. 1170 โดยใชเวลาสรางยาวนานถึง
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57 ป มีความยาว 515 เมตร ชวงกลางสะพานซึ่งเปนชวงที่กวางที่สุด มีความกวางประมาณ 100 เมตรเปนสะพาน
แหงแรกของเมืองจีนที่เปดปดได........
นําทานไปเดินชม ถนนคนเดินในเมืองแตจิ๋ว แหลงรวมรานคาที่คึกคักในเมืองแตจวิ๋ ......สมควรแกเวลาพาทาน
เดินทางกลับสู เมืองซัวเถา แวะ เกาะมาหยู หรือ ไฮตังมา เพื่อเยี่ยมชม วัดเจาแมทับทิม และนมัสการรูปปน เจาแม
ทับทิมอันศักดิส์ ิทธิ์
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารซัวเถา (มื้อที่ 8)
หลังอาหารนําทานเขาที่พัก HAPPY HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หา

ซัวเถา – กรุงเทพ ฯ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารในโรงแรมซัวเถา (มื้อที่ 11)
หลังอาหารนําทานเดินทางสูส นามบินเมืองซัวเถา เพื่อเตรียมเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD851
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ผูโดยสารขาเขา ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ......

11.15 น.
13.40 น.

*********************************
รายการทองเทีย่ วนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเปนเอกสิทธิ์ของผูจัดโดยยึดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ
เงื่อนไขใหม สําหรับ โปรแกรมทัวรที่บิน ไทยแอรเอเชีย
ขอควรทราบ : อัตราคาบริการนี้ เปนราคาทัวรพิเศษ ทีไ่ ดรับการสนับสนุนคาใชจายบางสวน จากองคการทองเที่ยวและรานคาทีร่ วม
โครงการ ซึ่งทําใหทานจายคาทัวรในราคาที่ถูกลง ซึ่งจําเปนตองบรรจุการเขาชมรานจําหนายสินคาพื้นเมือง ไดแก รานนวดฝาเทา
ราน หยก, รานใบชา, ราน ไขมุก, รานผลิตภัณฑยางพารา เขาไปในโปรแกรมทัวรดว ย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหทุกทาน
รับทราบและขอความรวมมือในการเขาชมทุกรานตามที่โปรแกรมทัวรระบุ ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูก ับความพอใจของลูกคาเปนหลัก
ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ** เมื่อทานไดรบั โปรแกรมการเดินทางที่ทางบริษัทฯ ไดสง ใหทานแลว ถือวาทานไดอา นทําความเขาใจ
และยอมรับเงือ่ นไขที่ทางบริษัทฯ ระบุไวแลว และยินยอมจายสวนตางหากทานไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด**
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อัตรานี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ คาภาษีสนามบินทุกแหง
2. คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( พักหองละ 3 ทาน กรณีเดินทางดวยกัน 3 ทาน ทางทัวรจะจัดหองพักแบบ 3 เตียง ซึ่งมี 1 เตียง
เปนเตียงเสริม)
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่รายการทัวรระบุ
4. คาอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวรระบุ
5. คารถรับสงระหวางนําเทีย่ วตามที่รายการระบุ
6. คาวีซาเขาประเทศจีนเปนแบบหมูคณะ หรือ Group Visa on arrival
** วีซาแบบหมูคณะ ตองไป-กลับพรอมกรุป หากยกเลิกเดินทาง วีซาจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกบั การเดินทางครั้งอื่นๆ
ได กรณียกเลิกเดินทาง ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทกุ กรณี ลูกคาที่มวี ีซาจีนอยูแ ลวไมสามารถหักคืนคาวีซาได และทางบริษทั ไมมี
การลดราคาทัวรในสวนของลูกคาที่มีวีซาจีนแลว ทุกกรณี** กรณีลูกคามีวีซาแลว กรุณาแจงใหทราบลวงหนา
7. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุม ครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ
วงเงินทานละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
8. กระเปาเดินทางน้ําหนักตามที่สายการบินกําหนด ทานละ 20 กิโลกรัม
อัตรานี้ไมรวม
1. คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา
2. คาน้ําหนักกระเปาเฉพาะสวนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกําหนด
3. คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการทัวรระบุ เชน คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาเชาพอกเก็ตไวไฟ ฯลฯ
5. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
6. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีบริการหัก ณ ทีจ่ าย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี)
7. คาทิปไกด คนขับรถ หัวหนาทัวร วันละ 30 หยวนตอคน ตอวัน
ตัวอยาง
ทริปเดินทาง 3 วัน เตรียมคาทิปให ไกด คนรถ และหัวหนาทัวร 90 หยวนตอผูเดินทางหนึ่งทาน
ทริปเดินทาง 4 วัน เตรียมคาทิปให ไกด คนรถ และหัวหนาทัวร 120 หยวนตอผูเดินทางหนึ่งทาน
ทริปเดินทาง 5 วัน เตรียมคาทิปให ไกด คนรถ และหัวหนาทัวร 150 หยวนตอผูเดินทางหนึ่งทาน
ทริปเดินทาง 6 วัน เตรียมคาทิปให ไกด คนรถ และหัวหนาทัวร 180 หยวนตอผูเดินทางหนึ่งทาน
ทริปเดินทาง 7 วัน เตรียมคาทิปให ไกด คนรถ และหัวหนาทัวร 210 หยวนตอผูเดินทางหนึ่งทาน
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เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร
1. แจงจํานวนผูเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํางวดแรก ทานละ 5,000-10,000 บาท ขึ้นอยูกับโปรแกรมทัวรที่ทานเลือกจอง หากทาน
ยกเลิกหลังการชําระคามัดจําแลว ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนคามัดจําใหทานในทุกกรณี แตทานสามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธิ์
แทนได โดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ
2. ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กอนการเดินทาง 20 วัน หากทานยกเลิกหลังการชําระคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนคา
ทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหทานในทุกกรณี แตทานสามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสทิ ธิ์แทนได โดยเสียคาใชจายบางสวนเพิ่ม เชน
คาวีซาสําหรับผูที่มาแทนทาน และคาเปลี่ยนชื่อที่ตองจายใหกับสาการบิน
3. เมื่อทานเลือกวันเดินทาง และไดวางเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทานไมสามรถเลื่อนการเดินทางได หรือเปลี่ยนโปรแกรม
ทัวรได การเลือ่ นหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวรเทากับการยกเลิกทัวร ซึ่งทางบริษัทฯ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวร หรือเงินมัดจําทัวรให
ทานได
กรณีคณะออกเดินทางได
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหวั หนาทัวร)
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หนาหัวหนาทัวร)
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพิม่ เติมที่เกิดขึน้ ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ
3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมคนื เงินคาบริการที่ทานไดชําระไว
แลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนือ่ งมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการทัวรนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดรับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิ ธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
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7. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน บริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ มาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
8. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มจากทาน เฉพาะกรณีที่ทานไมสามารถไปเขาชมรานจําหนายสินคาพื้นเมือง
ตามโปรแกรมทัวร เชน รานบัวหิมะ รานหยก รานผาไหม รานใบชา และรานไขมุก ตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวและสราง
รายไดใหทองถิ่นขององคการทองเที่ยวทองถิ่น เพราะการเขาชมรานคาเหลานี้จะไดรบั การสนับสนุนคาใชจายบางสวนจากองคการ
ทองเที่ยวทองถิ่น ซึ่งมีผลทําใหคาทัวรที่ทา นจายถูกลง ดังนั้นหากทานไมเขาชมรานใดรานหนึ่ง หรือทั้งหมดยอมสงผลใหคาทัวร
แพงขึ้นเนื่องทางทัวรไมไดรบั การสนับสนุนคาใชจายที่เกิดการเขาชมรานคาฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จําเปนตองเรียกเก็บคาทัวรเพิ่มจาก
ทาน
10. ในกรณีทลี่ ูกคาตองซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร หรือเครื่องบินภายในประเทศลวงหนา กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ พรอมขอ
คํายืนยันวากรุปสามารถออกเดินทางไดหรือไม มิเชนนั้นทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการยื่นวีซาจีนแบบหมูคณะ
- สงสําเนาหนังสือเดินทาง เฉพาะหนาที่มรี ูปถายและขอมูลของผูเดินทาง กอนเดินทาง 15 วัน
- รูปถายสีหนาตรง พื้นหลังสีขาว หรือสีฟาออน หรือรูปถายสีสแกน (เฉพาะเสนคุนหมิง)
หนังสือเดินทางที่ไมสามารถใชเดินทางได
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไมถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกลจะหมดอายุ หากนับจากวันทีต่ องใชเดินทางจนถึงวัน
หมดอายุ ถานอยกวา 6 เดือนถือวาใชเดินทางไมได ทานตองไปทําเลมใหมทันที
- หนังสือเดินทางที่ชํารุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีสวนใดสวนหนึ่งขาดหายหรือชํารุด เชน หนาแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผู
เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแตมสีหรือหมึกจนทําใหไมสามารถมองเห็นรายละเอียดไดครบถวน หนาในเลมหนังสือ
เดินทางขาดหายทั้งหนา หรือบางสวน ใชกาวติดหนาใดหนาหนึ่งในเลมจนไมสามารถเปดดูรายละเอียดได ลวนถือวาเปนหนังสือ
เดินทางชํารุดที่ไมสามารถใชเดินทางได
หมายเหตุ เพือ่ หลีกเลี่ยงขอผิดพลาดในเรือ่ งเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจยังผลใหผูเดินทางไมสามารถเดินทางตามกําหนดได กรุณา
สงหนังสือเดินทางเลมจริงของผูเดินทางมาใหบริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอรมเขา ออกประเทศใหเรียบรอย โดย
เจาหนาทีจ่ ะคืนหนังสือเดินทางใหทานทีส่ นามบินในวันเดนทาง สําหรับทานผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินใน
วันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งกอนเดินทางไปสนามบิน วาไมหยิบผิดเลม ไมหมดอายุ และไมชํารุด บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ใด ๆ หากหนังสือเดินทางของทานมีปญหาดังกลาวจนทําใหทานเดินทางไมได
www.เที่ยวทัว
่ โลก.com สายดวน 086-366-6583, 094-419-2228

หนา 10

