วันที่

กำหนดกำร

เช้ำ

เที่ยง เย็น

1

กรุงเทพฯ-มำเก๊ำ (NX885 : 11.35-15.25)
โบสถ์เซนต์พอล – ช้อปปิ้ง เซนำโด้สแควร์
ร้านขนมพื้นเมือง-THE VENETIAN-จูไห่

X

✈

2

จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่ำนชมถนนคู่รัก-ร้านบัวหิมะ
ร้านผ้าไหม-CHIMELONG OCEAN KINGDOM

3

ร้านหยก-ล่องเรือชมสะพำนข้ำมทะเล ฮ่องกง
จูไห่ มำเก๊ำ ที่ยำวที่สุดในโลก-จูไห่-มำเก๊ำ
กรุงเทพ ฯ (NX882 : 19.00-21.00)

โรงแรม



JINJIANG INN HOTEL
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

 

X

JINJIANG INN HOTEL
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

 

✈

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 90 หยวน / คน ตลอดกำรดินทำง

[พิมพ์ข้อความ]

 กำหนดกำรเดินทำง เดือนมิถุนำยน-กันยำยน 2561
วันแรก

กรุงเทพฯ – มำเก๊ำ – โบสถ์เซนต์พอล – ช้อปปิ้งเซนำโด้สแควร์ – ร้านขนมพื้นเมือง THE VENETIAN - จูไห่

08.30 น.

พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคำน์เตอร์
N สายการบิน AIR MACAU (NX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่าน
เหินฟ้าสู่ มำเก๊ำ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX885 (บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบน
เครื่อง)
เดินทางถึง สนำมบินมำเก๊ำ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านชม โบสถ์เ ซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิ ตาเลี ยนได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่ งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน
ดินแดนตะวันออกไกล อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งเซนำโด้สแควร์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม ซึ่ง
รวมไว้ด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์
โบราณ เครื่องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และ
อาหารจี น ตามแบบตาหรั บ ดั่งเดิม รวมไปถึงร้านขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขายสิ นค้าเพื่อ
สุ ข ภาพ ร้ า นขายยาทั้ ง แบบแผนโบราณ และปั จ จุบั น ฯลฯจากนั้ น น าท่ า นแวะ ร้ ำ นขนม
พื้นเมือง อาทิเช่น ทองม้วนไส้หมูหยอง, ทองพับไส้หมูหยอง, คุกกี้แอลมอล, ขนมเบี้ย, มะนาว
โปรตุเกส, หมูหวาน, ท๊อปฟี่นม ฯลฯ ซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของเมืองมาเก๊า
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้ว ยสิ่ งอานวยความสะดวกที่ให้
ความบันเทิง และเป็นสถานที่ช้อปปิ้ง พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่
เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ
ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรม
เวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน
มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ผ่ำนด่ำนกงเป่ย ท่ำนจะต้องลำก
กระเป๋ำสัมภำระของท่ำนเอง ระยะทำงระหว่ำงด่ำนประมำณ )500 เมตร) ในกำรเดินทำง
ข้ำมด่ำนและผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองใช้เวลำในกำรเดินประมำณ 45 - 60นำที
เมืองจู ไ ห่ เขตเศรษฐกิจ พิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่ ” ได้รับการยกย่องจาก
สหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****

11.35 น.
15.25 น.

ค่ำ

พักที่

[พิมพ์ข้อความ]

วันที่สอง
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ
พักที่
วันที่สำม
เช้ำ
เที่ยง
บ่ำย

[พิมพ์ข้อความ]

จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – ผ่ำนชมถนนคู่รัก – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหม - CHIMELONG
OCEAN KINGDOM
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือ หวีหนี่ รูปปั้นสาว
งามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล ให้ท่านอิสระถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย ผ่ำนชม
ถนนคู่รัก ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทาไว้ขึ้นเพื่อ
เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจและยั ง เป็ น ที่ นิ ย มของบรรดาคู่ รั ก ทั้ ง หลาย จากนั้ น น าท่ า น
แวะ ร้ำนบัวหิมะ ยาสามัญประจาบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้าร้อนลวก
เป็นต้น แล้วนาท่านแวะ ร้ำนผ้ำไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่
ทาจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ CHIMELONG OCEAN KINGDOM ซึ่งเป็น โลกใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
เปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม 2557 ภายในประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าขนาดใหญ่ จัด
แสดงสั ต ว์ ท ะเลหลากหลายชนิ ด ในตู้ ป ลาขนาดมหึ ม านี้ จะมี อุ โ มงค์ ก ระจกที่ จ ะช่ ว ยให้
นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมสัตว์ทะเลในตู้ปลายักษ์แบบ 180 องศาเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมี
การแสดงความสามารถของสัตว์น้าชนิดต่างๆ อย่างเช่น วาฬ และโลมา รวมไปถึงเครื่องเล่นใน
สวนสนุกอีกมากมาย ทางด้านของประธานกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส์ ได้เดินทางมาเพื่อมอบ
เกียรติบัตรให้กับทาง CHIME LONG OCEAN KINGDOM ในการสร้างสถิติโลกใหม่ถึง
5 รายการ โดยรวมถึง อะควาเรี่ยมขนาดใหญ่ และมีความยาวที่สุดในโลก และสวนสนุกทาง
ทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อีกด้วย (หมำยเหตุ : รวมบัตรค่ำเข้ำ ซึ่งสำมรถเข้ำชมสวนน้ำ
และเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิด)
อำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ
JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
ร้านหยก - ล่องเรือชมสะพำนข้ำมทะเล ฮ่องกง จูไห่ มำเก๊ำ ที่ยำวที่สุดในโลก – จูไห่ มำเก๊ำ - กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม ร้ำนหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้าค่า
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น าท่า น ล่ องเรื อชมสะพำนข้ำมทะเล ฮ่ องกง-จูไห่ -มำเก๊ำ ที่ยำวที่สุ ดในโลก สะพานยาว
55 กิโลเมตร เชื่อมเกาะฮ่องกง เมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้ง และเกาะมาเก๊า โดยขั้นตอน
สาคัญอยู่ที่ตัวสะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร อุโมงค์ยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตัว
สะพาน สาหรับตัวสะพานรูปทรงตัววาย จะร่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างฮ่องกงกับจูไห่
จากเดิมสามชั่วโมงเหลือเพียงสามสิบนาทีเท่านั้น ซึ่งนับว่าช่วยบูรณาการการคมนาคมขนส่ง
ระหว่างเมืองใหญ่ของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าจูเจียงให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

หมำยเหตุ:กำรล่องเรือขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ หำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออำนวยจนทำให้ไม่
สำมำรถล่องเรือได้ ทำงบริ ษัทฯ ขอคืนค่ำล่องเรือ ทั้งนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ มำเก๊ำ ผ่ำนด่ำนกงเป่ย ท่ำนจะต้องลำกกระเป๋ำสัมภำระของ
ท่ำนเอง ำนประมำณระยะทำงระหว่ำงด่)500 เมตร) ในกำรเดินทำงข้ำมด่ำนและผ่ำนพิธี
กำรตรวจคนเข้ำเมืองใช้เวลำในกำรเดินประมำณ 45-60นำที
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882
(บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ. ......... 


19.00 น.
21.00 น.

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********
    ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึ้นไป ***)

[พิมพ์ข้อความ]

มำเก๊ำ...ทอดมันกุ้ง
เวเนเชี่ยน จูไห่ Chimelong 3 วัน 2 คืน (NX)
อัตรำค่ำบริกำร )รำคำต่อท่ำน)
กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 9-11 / 14-16 / 23-25 / 28-30

เด็กอำยุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่ำน พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ำยเพิ่ม

รำคำ
ไม่รวมตั๋ว

11,999 บำท

11,999 บำท

3,500 บำท 5,999 บำท

วันที่ 5-7 กรกฎำคม 2561

12,999 บำท

12,999 บำท

3,500 บำท 5,999 บำท

วันที่ 4-6 สิงหำคม 2561

12,999 บำท

12,999 บำท

3,500 บำท 5,999 บำท

วันที่ 2-4/13-15/16-18 กันยำยน 2561

12,999 บำท

12,999 บำท

3,500 บำท 5,999 บำท

มิถุนำยน 2561

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่า
ภาษีน้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์นี้เช็คภำษีน้ำมัน ณ วันที่ 12 พ.ค. 61
เป็นเงิน 2,800 บำท
3. ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรยื่นวีซ่ำ เฉพำะหนังสือเดินทำงไทย
เท่ำนั้น)กรณีที่วีซ่ำเข้ำประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง ถูกยกเลิกไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ทำให้มีเหตุต้องยื่นวี
ซ่ำเดี่ยว )ยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่ำจีนประจำประเทศไทย) ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บหนังสือเดินทำงตัวจริง , รูป
ถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำนั้น จำนวน 2 รูป และเอกสำรตำมกฎของกำร
ยื่นวีซ่ำจีน พร้อมชำระค่ำวีซ่ำจีนเพิ่มจำกค่ำทัวร์ ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ ชาระ 1,500 บาท / ยื่น
ด่วน 2 วันทาการ ชาระ 2,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น )
)ในกรณีที่ลูกค้ำแจ้งยกเลิกกำรเดินทำง ทำงเรำขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณีใดทั้งสิ้น)
4. ค่ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. น้ำหนักสัมภำระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้าหนักต้องไม่เกิน 7
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
คุม้ ครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มี
[พิมพ์ข้อความ]

อายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กับ บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมี
เอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภำพ
ท่ำนสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่มต้นที่
330 บำท ขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจาตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อานาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การ
บาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้น
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว )ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำนั้น!!!
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 90 หยวนต่อคน )เด็กชำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่)
กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ ท่ำน 15ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม ทริป /ท่ำน /หยวน 60
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง
จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ
จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
5. ค่ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ำงชำติ
6. ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำติ เก็บเพิ่ม 800 หยวน/ท่ำน/ทริป
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั้งแรก ชำระยอดเต็มจำนวน )ภำยใน 3 วัน หลังจำกทำกำรจอง) พร้อมส่งสำเนำหนังสือ
เดินทำง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 11,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้
เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตาม
จริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
[พิมพ์ข้อความ]

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋ว
เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมือง
ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านขนมพื้อเมือง, ร้านหยก, ร้านผ้าไหม,ร้านบัวหิมะ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุ
ในโปรแกรมทั วร์ ด้ วย เพรำะมี ผ ลกับ รำคำทั วร์ จึง เรี ย นให้นั ก ท่อ งเที่ย วทุก ท่ ำ นทรำบว่ ำ ร้ ำ นทุก ร้ ำ น
จำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60-90 นำที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับควำม
พอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนปฏิเสธที่จะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ
จะขอเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วันที่ไม่เข้ำร้ำน
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง
เป็นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย,
การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

[พิมพ์ข้อความ]

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ
, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตรำค่ำ
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณีที่ลู กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

** ก่อนทำกำรจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก **

[พิมพ์ข้อความ]

