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Tour Code ทัวร์มาเก๊า
สัมผัสประสบการณ์สุดเสียวกับสะพานแก้วเปิดใหม่บนยอดเขาหวงทึงเซี่ย 4 วัน 3
คืน สายการบินแอร์เอเชีย

ทัวร์มาเก๊า สัมผัสประสบการณ์สุดเสียวกับสะพานแก้วเปิดใหม่บนยอดเขาหวงทึงเซี่ย 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย

นำท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินสบายๆ สไตล์แอร์เอเชีย สู่เมืองมาเก๊า ช้อปปิ้งที่ฮัวฟามอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่ได้รับการออกแบบอย่างล้ำสมัย
พร้อมชมน้ำพุเต้นระบำประกอบแสงสีเสียง สัมผัสประสบการณ์สุดเสียวกับสะพานแก้วเปิดใหม่บนยอดเขาหวงทึงเซี่ย ไหว้พระขอพรกันที่วัด
ซิงฟูหลง เสี่ยงโชคกันที่คาสิโนแถมได้ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่เวเนเชี่ยนมาเก๊า
กำหนดการเดินทาง
เดือน

กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

กำหนดการ

26-29 , 28-2 , 29-3

4-7 , 5-8 , 7-10 , 11-14 , 12-15 , 14-17 , 18-21 , 19-22 ,
21-24 , 25-28 , 26-29 , 28-31
15-18 , 30-3

เมษายน

2-5 , 16-19 , 18-21 , 23-26 , 25-28 , 29-2 , 30-3

เมษายน

10-13

เมษายน
พฤษภาคม

4-7

7-10 , 9-12 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 21-24 , 23-26 , 27-30 ,
28-31

รายการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า-เมืองจูไห่-วัดผู่โถว-ฮัวฟามอลล์ -โชว์น้ำพุเต้นระบำ พิเศษ เมนู!! เป่าฮื้อ
พร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง

04.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองเคาท์เตอร์ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

06.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD760

** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน หรือ
ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน
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Tour Code ทัวร์มาเก๊า
สัมผัสประสบการณ์สุดเสียวกับสะพานแก้วเปิดใหม่บนยอดเขาหวงทึงเซี่ย 4 วัน 3
10.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่
คืน สายการบินแอร์เอเชีย
เมืองจูไห่ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลุ่มแม่น้ำไข่มุก (Pearl River Delta) ในมณฑลกวางตุ้ง ทอดตัวยาวอยู่ริมฝั่งทะเลจีนใต้
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับมาเก๊า และยังสามารถข้ามฝั่งไปเที่ยวฮ่องกงได้อย่างง่ายดาย ที่นี่เป็นอีกหนึ่งเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน
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â·Ã : 02-171-9999 °t~» : 02-171-9900
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หมายเหตุ : ท่านจะต้องรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)
ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประมาณ 45-60 นาที

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร (1)

นำท่านเดินทางสู่ วัดผู่โถว หรือ วัดผู่ถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์กวนอิม
พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตว์มีมากมาย พระโพธิสัตว์กวนอิมคืออวตารหนึ่งหรือภาคหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจ้า
ซึ่งพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นมหาบุรุษ เมื่อเสด็จโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์จะทรงนิรมิตพระองค์ไปตามภพภูมิ
พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงมีหลายปาง เช่น ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , ปาง 11 หน้า และ ปางที่เป็น “เจ้าแม่กวนอิม”
ที่คนจีนเรียกว่า “อาเนี้ย” เป็นต้น เชื่อกันว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมมีที่ประทับอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์
บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใต้ของประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11
พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาธรรมขากลับได้เชิญองค์เจ้าแม่กวนอิมกลับมาด้วย
ระหว่างทางเจอพายุจึงต้องแวะพักที่เกาะแห่งหนึ่งเป็นเวลานานมาก จนเชื่อว่าองค์เจ้าแม่ฯจะไม่ไปที่ไหน ประสงค์จะอยู่ที่เกาะแห่งนี้
จึงได้สร้างศาลเพื่อประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะแห่งนี้จึงกลายเป็นที่ตั้งของปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์
เปรียบเช่นที่ประทับของเจ้าแม่กวนอิมตามตำนานเดิม และเกาะแห่งนี้คือ “เกาะผู่ถ่อซาน” (โพท้อซัว)
หนึ่งในสี่ภูเขาพระพุทธอันยิ่งใหญ่ของจีน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ฮัวฟามอลล์ (Haufa Mall) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองจูไห่ พรั่งพร้อมไปด้วย
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ร้านอาหาร มากมายกว่า 100 ร้านค้า เรียกว่า เป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้ ฮัวฟามอลล์ประกอบไปด้วย
3 ส่วนด้วยกัน

1. QUALITY LIFE ท่านจะได้พบกับร้านเสื้อผ้าชั้นนำ เครื่องใช่ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกค์,ซุปเปอร์มาเก็ต,ส่วนของสนามเด็กเล่น
และโรงหนัง

2. ROMANTIC VALLEY ประกอบด้วยร้านเสื้อผ้าชั้นนำ ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการตกแต่ง จากวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลก

3. LUXURY ZONE โซนที่รวบรวมแบรนด์เนมชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก ให้ท่านช้อปปิ้งกันได้จุใจ ในที่เดียว
ให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ช่วงเย็น

นำท่านชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำประกอบแสงสีเสียง ด้านหน้าของฮัวฟามอลล์

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร พิเศษเมนู!! เป่าฮื้อ พร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง (2)
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สัมผัสประสบการณ์สุดเสียวกับสะพานแก้วเปิดใหม่บนยอดเขาหวงทึงเซี่ย 4 วัน 3
ที่พัก โรงแรม Tianyue Lizhi Hotel หรือเทียบเท่
คืนา สายการบินแอร์เอเชีย
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วันที่สอง เมืองจูไห่-เมืองชิงหยวน-วัดซิงฟูหลง-ยอดเขาหวงทึงเซี่ย-สะพานแก้วเปิดใหม่- เมืองกวางโจวช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมือง ชิงหยวน มณฑลกวางตุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร (4)

นำท่านเดินทางสู่ วัดซิงฟูหลง (Xingfulong Temple) วัดโบราณตั้งอยู่ในทางตะวันออกของเมืองชิวหยวน มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
สร้างขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงตอนต้น ให้ท่านไหว้พระขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาหวงทึงเซี่ย (Huangtengxia Tianmen) (รวมค่าเข้าแล้ว) พบกับที่เที่ยวใหม่แกะกล่อง ทางเดินกระจก
เป็นทางเดินกระจกที่มีความสูงทำลายสถิติทางเดินกระจกที่เมืองจางเจียเจี้ยประเทศจีน ที่นี่มีความสูงถึง 500 เมตร ความยาว 202
เมตร แต่ละช่องจะประกอบไปด้วยแผ่นกระจกหนา 3 ชั้นวางซ้อนกัน เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 20 ตัน
ใช้วัสดุแก้วที่ทันสมัยที่สุดในโลก เป็นกระจกใสมีความหนา 6 ซม.
การออกแบบทางเดินกระจกมีลักษณะคล้ายกับไม้แบดมินตันสองอันวางอยู่ในแนวตั้งและแนวนอน
นอกจากนี้ที่นี่ยังตกแต่งด้วยน้ำตกเอฟเฟค แสง สี ที่สวยงามไว้ที่ทางเดินกระจกอีกด้วย
อิสระให้ท่านพบกับความตื่นเต้นและหวาดเสียวของทางเดินกระจก พร้อมกับทิวทัศน์อันงดงาม

(หมายเหตุ:
ทางเดินกระจกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจีน ดังนั้น
สะพานอาจจะปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไป อันเนื่องจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว)

(**หากท่านไม่เดินทางเดินกระจก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการคืนเงินทุกกรณี**)

จากนั้นน้ำท่านเดินทางสู่เมืองกวางโจว เป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong Sheng)
ซึ่งเป็นมณฑลซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งของจีน คือ เซินเจิ้น (Shenzhen), จูไห่ (Zhuhai) และ ซัวเถา (Shantou)
ตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียง (Zujiang) มีความประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,800 ปี ที่นี่เป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมทางทะเลใน
ครั้งอดีตและยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาว
ตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายศูนย์กลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน
แต่กวางโจวยังมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในรูปสถานที่สำคัญต่าง ๆ
ปัจจุบันกวางเจามีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้า ที่มีความ เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
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Tour Code ทัวร์มาเก๊า
สัมผัสประสบการณ์สุดเสียวกับสะพานแก้วเปิดใหม่บนยอดเขาหวงทึงเซี่ย 4 วัน 3
คืน สายการบินแอร์เอเชีย

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองกวางโจว
ซึ่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดทั้งอาหาร สินค้าแฟชั่น และของที่ระลึกต่างๆ จากร้านค้าทั้งหมดกว่า 300 ร้าน ตลอดความยาวถนน
1.2 กิโลเมตร ถนนซ่างเซี่ยจิ่วเป็นถนนสายธุรกิจแห่งแรกของเมืองกวางโจว ซึ่งเปิดทำการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 เป็นต้นมา
พื้นที่โดยยรอบเป็นย่านเมืองเก่าซีกวน (Xiguan) ซึ่งมีลักษณะอาคารทั้งสไตล์จีนและสไตล์ยุโรปผสมกันไป
และยังเต็มไปด้วยตรอกต่างๆอีกจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศของถนนคนเดินแห่งนี้จะมีความคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงเย็น
ไปจนถึงตอนค่ำของทุกวัน

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

ที่พัก โรงแรม De Sense Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมืองจูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ-ร้านเยื่อไผ่-ตลาดใต้ดินกงเป่ย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านนั่งรถชมทิวทัศน์ของถนนคู่รัก (The Lover’s Road)
ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์
ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนคู่รัก
เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก
ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก มาพักผ่อนกันมากมาย

ผ่านชม สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
บริเวณอ่าวเซียงหู สร้างขึ้นจากหินแกรนิตทราย เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น้ำหนักโดยประมาณ 10 ตัน
หวีหนีสาวงามที่ยืนถือไข่มุก บิดเอวพลิ้ว ริ้วชายผ้าพัดพลิ้ว อุ่นรอยยิ้มทั้งบนใบหน้าถึงมุมปาก เป็นสัญลักษณ์ของเมือง
บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองแห่งเมืองจูไห่นั่นเอง ไม่ว่าใครไปเมืองจูไห่ ก็ต้องแวะเวียนกันไปเยี่ยมเธอ

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร (6)

นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) หยกเป็นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับชนชาติจีนมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ
และยังถือเป็นเครื่องประดับมงคลของคนเชื้อสายจีนมาตั้งแต่โบราณกาล
เนื่องจากชาวจีนเชื่อว่าหยกคือสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์ ที่ช่วยเสริมดวง ที่จะนำโชคลาภ และความร่ำรวยมาให้
นอกจากนั้นยังช่วยคุ้มครองผู้ที่สวมใส่ ทำให้มีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว สร้างความสงบสุข พร้อมมอบพลังอำนาจพิเศษให้อีกด้วย,
ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ (Chinese Herbal Shop) ,ร้านเยื่อไผ่ (Chinese Bamboo Shop) ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง
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ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (7)

ที่พัก โรงแรม Tianyue Lizhi Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เมืองจูไห่-เมืองมาเก๊า-วัดอาม่า-ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสเซนาโดสแคว์-ร้านขายของฝาก-เวเนชี่ยน-เดอะปารีเชี่ยน มาเก๊า-ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ช
มาเก๊า(Macau)เป็นแหลมคาบสมุทรเล็กๆทางตอนใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่ ในอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศโปรตุเกส
ในปัจจุบันเป็นเขตปกครองพิเศษแห่งหนึ่งของประเทศจีน ทำให้เป็นเมืองที่มีส่วนผสมระหว่างวัฒนธรรมโปรตุเกศและจีน
ซึ่งชื่อถนนและสถานที่หลายๆแห่งยังคงใช้ภาษาโปรตุเกสอยู่ มีคาสิโนและห้างขนาดใหญ่หลายแห่ง จนได้รับฉายาว่าเป็น Las Vegas
of Asia หมายเหตุ : ท่านจะต้องรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวัดที่มีอยู่มายาวนาน สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าเกิดขึ้น
จึงทำให้เป็นวัดที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่ง เชื่อกันว่าที่มาของชื่อมาเก๊านั้น มาจากบริเวณวัดอาม่าแห่งนี้นี่เอง ในอดีตจะมีอ่าวที่ชื่อว่า A
Ma Goa (อาม่าก๊อก) แปลว่า อ่าวของอาม่า จึงเพี้ยนมาเป็นชื่อ มาเก๊า ในปัจจุบัน อีกตำนานเล่าว่า มีเด็กสาวชื่อว่า หลินโม
ซึ่งเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดกว่าเด็กทั่วไปในช่วงอายุเดียวกัน สามารถหยั่งรู้ถึงความเจ็บไข้ได้ป่วย และเมื่อเธอเสียชีวิตลงบริเวณอ่าว A
Ma เธอก็มักจะคอยช่วยเหลือชาวประมงให้พ้นภัยอัตรายและปลอดภัย จึงกลายมาเป็นชื่อของวัดแห่งนี้
วัดอาม่าตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะมาเก๊า ภายในวัดมีจุดกราบไหว้ขอพรอยู่หลายจุด ซึ่งแต่ละจุดจะอยู่บนเนินเขาตั้งเดินขึ้นไปบันไดไป
ในแต่ละชั้นก็จะมีทั้งศาลเจ้า, ศาลา, ประตูโบราณ, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้เราได้ขอพร
สถาปัตยกรรมภายในวัดนั้นงดงามเป็นสไตล์จีนโบราณ

จากนั้น นำท่านชม ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St.Paul’s) ที่นี่เป็นแลนด์มาร์คเบอร์ 1 ของมาเก๊า
ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลคือด้านหน้าของโบสถ์มาแตร์เดอิที่ถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1602 – ค.ศ. 1640
ที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1835 และซากของวิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ถัดไปจากโบสถ์ ทั้งโบสถ์มาแตร์ เดอีเดิม
วิทยาลัยเซนต์ปอล และป้อมปราการเป็นสิ่งปลูกสร้างของพระนิกายเยซูอิต และเข้าใจว่าเป็น “ป้อมปราการ” ของมาเก๊า ใกล้ๆ
กันนั้นคือซากโบราณสถานของวิทยาลัยเซนต์ปอลที่เป็นหลักฐานของมหาวิทยาลัยแบบตะวันตกแห่งแรกในตะวันออกไกลที่มีหลักสูตร
การสอนที่ละเอียด ทุกวันนี้ด้านหน้าของซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของแท่นบูชาให้กับเมืองนี้
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นำท่านชม จัตุรัสเซนาโดสแคว์ (Senado Square) เป็นศูนย์รวมของชาวเมืองมาหลายศตวรรษ
และยังคงเป็นสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอยู่ทุกวันนี้ ปัจจุบันป็นย่านช้อปปิ้ง แบรนด์เนม โนเนม ของกิน
ของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวนิยมมาจับจ่ายใช้สอย
ทั้งสองข้างทางและในบริเวนจัตุรัสเซนาโดประกอบด้วยอาคารต่างๆรูปแบบสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคม
มีตึกสวยๆมีโบสถ์สวยที่มีความสำคัญอยู่ด้วย แวะร้านของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก ติดไม้ติดมือไปฝากคนที่ท่านรัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวเนเชี่ยน(The Venetian Macao)
เป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สุดของมาเก๊าที่มีโซนคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
รวมทั้งยังเป็นอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วย
แต่สิ่งที่มีชื่อเสียงของเวเนเชี่ยนสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปคือโซนที่เป็นห้าง
ซึ่งออกแบบและตกแต่งให้เหมือนกับสไตล์เมืองเวนิสของประเทศอิตาลี
ซึ่งสร้างออกมาได้สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก บรรยากาศในโซนห้างของเวเนเชี่ยนเรียกว่า Grand Canal
Shoppes อยู่ที่ด้านข้างของโซนคาสิโนซึ่งจะแยกส่วนกันชัดเจนแต่จะมีทางเดินเชื่อมถึงกันได้ ภายในห้างจะมีรูปร่างคล้ายกับตัว U
ที่มีคลองไหลผ่านกลางทางเดินซึ่งจะมีบริการเรือพายกอนโดล่า(Gondola) ที่มีทั้งคนจีนและฝรั่งคอยพายเรือพาเราไปวนรอบๆ
พร้อมกับการพูดคุยร้องเพลงไปด้วยกัน ส่วนเพดานจะทาสีและให้แสงเหมือนกับเป็นท้องฟ้า ร้านต่างๆภายในห้างค่อนข้างหลากหลาย
ทั้งของกินของใช้ต่างๆ รวมทั้งร้าน Lord Stow Bakery ที่เป็นร้านขายทาร์ตไข่ชื่อดังที่สุดเจ้าหนึ่งของมาเก๊าอยู่ด้วย
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกับกิจกรรมภายในเวเนเชี่ยน ตามอัธยาศัย บริเวณเดียวกันจะเป็น เดอะ ปารีเชียน มาเก๊า (The
Parisian Macao) โดดเด่นด้วยหอไอเฟล (Eiffel Tower) จำลอง ขนาดครึ่งหนึ่งของหอไอเฟล ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ทำให้เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กที่สำคัญของมาเก๊า ให้ท่านได้ชื่นชมความสวยงามกับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองมาเก๊า

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ)

22.10 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD767

** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน หรือ
ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน

23.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
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กำหนดการ : 11 - 14 ธ.ค. 2562
คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ราคาทัวร์
ลักษณะการเข้าพัก
ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

8,499

-

11,499

-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

11,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

11,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

11,999
8,499

กำหนดการ : 13 - 16 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
8,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

11,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

11,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

11,499
11,999
8,499

กำหนดการ : 18 - 21 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
8,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

11,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

11,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

11,499
11,999
8,499

กำหนดการ : 21 - 24 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
8,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

11,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

11,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

11,499
11,999
8,499

กำหนดการ : 26 - 29 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
12,499
15,499

-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-
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กำหนดการ : 26 - 29 ธ.ค. 2562
คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ราคาทัวร์
ลักษณะการเข้าพัก
ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

15,499

-

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

15,999

-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

15,499
12,499

กำหนดการ : 15 - 18 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
12,499
15,499
15,499
15,499
15,999
12,499

กำหนดการ : 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
12,499
15,499
15,499
15,499
15,999
12,499

กำหนดการ : 27 - 30 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
13,499
16,499
16,499
16,499
16,999
13,499

กำหนดการ : 31 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
13,499
16,499
16,499
16,499

-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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กำหนดการ : 31 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563
คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ราคาทัวร์
ลักษณะการเข้าพัก
ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

16,999

-

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

13,499

กำหนดการ : 15 - 18 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,499 8,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499 11,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499 11,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499 11,499
12,999 11,999
9,499 8,499

กำหนดการ : 15 - 18 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499 8,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499 11,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499 11,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499 11,499
12,999 11,999
9,499 8,499

กำหนดการ : 22 - 25 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499 8,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499 11,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499 11,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499 11,499
12,999 11,999
9,499 8,499

กำหนดการ : 26 - 29 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

-

-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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กำหนดการ : 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 2563
คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ราคาทัวร์
ลักษณะการเข้าพัก
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ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,499

-

12,499

-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,999
9,499

กำหนดการ : 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 04 - 07 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 05 - 08 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 07 - 10 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

12,499

-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-
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เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

-

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

12,999

-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
9,499

กำหนดการ : 11 - 14 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 12 - 15 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 14 - 17 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 18 - 21 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,999

-

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

9,499

กำหนดการ : 19 - 22 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 21 - 24 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 25 - 28 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 26 - 29 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

-

-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,499

-

12,499

-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,999
9,499

กำหนดการ : 02 - 05 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 16 - 19 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 18 - 21 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 23 - 26 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

12,499

-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-
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เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

-

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

12,999

-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
9,499

กำหนดการ : 25 - 28 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 29 เม.ย. - 02 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 07 - 10 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,999

-

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

9,499

กำหนดการ : 09 - 12 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 13 - 16 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 16 - 19 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 20 - 23 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

-

-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,499

-

12,499

-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,999
9,499

กำหนดการ : 23 - 26 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 27 - 30 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 28 - 31 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

12,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

12,499
12,999
9,499

กำหนดการ : 04 - 07 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
11,499
14,499

-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-
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เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

14,499

-

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

14,999

-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

14,499
11,499

กำหนดการ : 10 - 13 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
14,499
17,499
17,499
17,499
17,999
14,499

กำหนดการ : 06 - 09 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
10,499 8,499
13,499 11,499
13,499 11,499
13,499 11,499
13,999 11,999
10,499 8,499

-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

อัตราค่าบริการนี้รวม
●
●
●
●
●

ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
ค่าบริการ Visa ท่านละ 1,500 บาท
ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ 1,400 บาท / ท่าน
ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 144
ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศให้ยื่นขอวีซ่ากระทันหันก่อนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 )
Version 1.22-02-2020 06:07:56

ãºÃÒÂ¡ÒÃ·Ñ
©¥qáÅÐà§×èÍ¹ä¢·Ñ©¥q
Tour Itinerary & Conditions
ÃËÑÊ·Ñ©¥q
Tour Code TTC195348
Ë¹ŒÒ·Õè
ÇÑ¹-àÇÅÒ·Õè¾Ô£ q
Page(s)
Printed on 22 ก.พ. 2563 06:07
18/20
ª×èÍ·Ñ©¥q
Tour Code ทัวร์มาเก๊า
สัมผัสประสบการณ์สุดเสียวกับสะพานแก้วเปิดใหม่บนยอดเขาหวงทึงเซี่ย 4 วัน 3
จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละประมาณ 2,200 บาท (ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ)
คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ค่าธรรมเนียมท่านละ3,500 บาท (ยื่นแบบเร่งด่วน 2 วันทำการ) โดยยื่นวีซ่าที่สถานทูตจีน
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เงื่อนไขการชำระเงิน
●

●
●

กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง
เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
กรุณาชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด ทันทีหลังจากทำการจอง
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
●
●
●

●
●

หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง
เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
●
●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง
หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
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Tour Code ทัวร์มาเก๊า
สัมผัสประสบการณ์สุดเสียวกับสะพานแก้วเปิดใหม่บนยอดเขาหวงทึงเซี่ย 4 วัน 3
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น
คืน สายการบินแอร์เอเชีย
การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง
โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
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คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
●

●

●

●

●
●

ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
จากเหตุร้ายต่าง ๆ
ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง
ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์
หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ
อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ
ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
●
●
●

คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ณ วันเดินทาง เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
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Tour Code ทัวร์มาเก๊า
สัมผัสประสบการณ์สุดเสียวกับสะพานแก้วเปิดใหม่บนยอดเขาหวงทึงเซี่ย 4 วัน 3
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด
คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ
ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
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2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร
ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ
จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น
3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด
ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น
4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา
07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999
(อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
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