วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ

เที่ยง

เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ-มำเก๊ ำ (NX885 : 11.35-15.25)
โบสถ์ เซนต์ พอล-ช้ อปปิ ้ งเซนำโด้ สแควร์
ร้ านขนมพื้นเมือง-THE VENETIAN-จูไห่

X

✈



JINJIANG INN HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

2

จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-ผ่ ำนชมถนนคู่รัก-ร้ านบัวหิมะ
ร้ านผ้ าไหม-CHIMELONG OCEAN KINGDOM





X

JINJIANG INN HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

3

ร้ านหยก-ล่ องเรือชมสะพำนข้ ำมทะเล ฮ่ องกง
จูไห่ มำเก๊ ำ ที่ยำวที่สุดในโลก-จูไห่ -มำเก๊ ำ
กรุงเทพ ฯ (NX882 : 19.00-21.00)





✈

กรุณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 90 หยวนคน ตลอดกำรเดินทำง/
 กำหนดกำรเดินทำง เดือนกันยำยน-ธันวำคม 2561
วันแรก

กรุงเทพฯ-มำเก๊ ำ-โบสถ์ เซนต์ พอล-ช้ อปปิ ้ งเซนำโด้ สแควร์ -ร้ านขนมพื้นเมือง-THE VENETIAN-จูไห่

08.30 น.

 พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ ำงประเทศ) ชัน้ 4 เคำน์ เตอร์ N สำยกำร
บิน AIR MACAU (NX) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน
 เหิรฟ้าสู่ มำเก๊ ำ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนำมบินมำเก๊ ำ เมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ นดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ ผ่านพิธีการตรวจคน
เข้ าเมือง นาท่านชม โบสถ์ เซนต์ พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนได้ รับการยกย่องให้
เป็ นอนุสาวรี ย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในดินแดนตะวันออกไกล อิสระให้ ท่าน ช้ อปปิ ้ งเซนำโด้ สแควร์ เป็ น
แหล่ง ช้ อ ปปิ ง้ ยอดนิ ย ม ซึ่ ง รวมไว้ ด้ ว ยร้ านค้ า ต่า งๆมากมาย ไม่ว่า จะเป็ น เสื อ้ ผ้ า แฟชั่ น สิน ค้ า แบรนด์ เ นม
เฟอร์ นิเจอร์ โบราณ เครื่ องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีน
ตามแบบตาหรับดัง่ เดิม รวมไปถึงร้ านขนมอบ ขนมพืน้ เมือ ง ร้ านขายสินค้ าเพื่อสุขภาพ ร้ านขายยาทัง้ แบบแผน
โบราณ และปั จ จุบนั ฯลฯจากนัน้ นาท่านแวะ ร้ ำนขนมพืน้ เมือง อาทิเช่น ทองม้ วนไส้ หมูหยอง, ทองพับไส้ หมู
หยอง, คุกกี ้แอลมอล, ขนมเบี ้ย, มะนาวโปรตุเกส, หมูหวาน, ท๊ อปฟี่ นม ฯลฯ ซึ่งเป็ นขนมที่ขึ ้นชื่อของเมืองมาเก๊ า
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ภายในพร้ อมสรรพด้ วยสิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้ ความบันเทิง และเป็ น
สถานที่ช้อปปิ ง้ พบกับร้ านค้ าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้ าน ที่เปิ ดพร้ อมให้ บริการแก่ท่าน ให้ ท่านได้ สมั ผัส
กับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ ้มลองเมนูตา่ งๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้ อมให้ ท่านได้ สมั ผัสกับบรรยากาศการล่องเรื อเว
นิสที่อิตาลี สถาปั ตยกรรมเวนิวสตรี ทสเคปสีสนั สดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้ อปส์ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเน

11.35 น.
15.25 น.

ค่ำ

เชี่ยน มาเก๊ า รี สอร์ ท โอเต็ล จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ผ่ ำนด่ ำ นกงเป่ ย ท่ ำนจะต้ องลำกกระเป๋ำ
สัมภำระของท่ ำนเอง ระยะทำงระหว่ ำงด่ ำนประมำณ)500 เมตร( ในกำรเดินทำงข้ ำมด่ ำนและผ่ ำนพิธี
กำรตรวจคนเข้ ำเมืองใช้ เวลำในกำรเดินประมำณ 45-60นำที เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของ
ประเทศจีน ”จูไห่“ ได้ รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้ เป็ น ”เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน“
พักที่ JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****
วันที่สอง

จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-ผ่ ำนชมถนนคู่รัก-ร้ านบัวหิมะ-ร้ านผ้ าไหม- CHIMELONG OCEAN
KINGDOM

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านชมสัญลักษณ์ ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรี ยกว่า จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล หรื อ หวีหนี่ รูปปั น้ สาวงามกลางทะเลสูง
8.7 เมตร ถือไข่มกุ อยู่ริมทะเล ให้ ท่านอิสระถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย ผ่ ำนชม ถนนคู่รัก ซึ่งเป็ นถนนเลียบชายหาด
ที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ ทาไว้ ขึ ้นเพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและยังเป็ นที่นิยมของบรรดา
คูร่ ักทังหลาย
้
จากนันน
้ าท่านแวะ ร้ ำนบัวหิมะ ยาสามัญประจาบ้ านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้ ,
น ้าร้ อนลวก เป็ นต้ น แล้ วนาท่านแวะ ร้ ำนผ้ ำไหม ที่ขึ ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ ท่านได้ เลือกซือ้ สินค้ าที่ทาจาก
ผ้ าไหม เช่น ผ้ าห่ม เสื ้อผ้ า รองเท้ า เป็ นต้ น
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ CHIMELONG OCEAN KINGDOM ซึ่งเป็ น โลกใต้ ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เปิ ดตัวไปเมื่อ เดือ น
มีนาคม 2557 ภายในประกอบไปด้ วย พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น ้าขนาดใหญ่ จัดแสดงสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด ในตู้ปลา
ขนาดมหึมานี ้ จะมีอโุ มงค์กระจกที่จะช่วยให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถชื่นชมสัตว์ทะเลในตู้ปลายักษ์แบบ 180 องศาเลย
ทีเดียว นอกจากนี ้ยังมีการแสดงความสามารถของสัตว์น ้าชนิดต่างๆ อย่างเช่น วาฬ และโลมา รวมไปถึงเครื่ องเล่น
ในสวนสนุกอีกมากมาย ทางด้ านของประธานกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ ดส์ ได้ เดินทางมาเพื่อมอบเกียรติบตั รให้ กับ
ทาง CHIME LONG OCEAN KINGDOM ในการสร้ างสถิตโิ ลกใหม่ถึง 5 รายการ โดยรวมถึง อะควาเรี่ ยมขนาด
ใหญ่ และมีความยาวที่สดุ ในโลก และสวนสนุกทางทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก อีกด้ วย (หมำยเหตุ : รวม
บัตรค่ ำเข้ ำ ซึ่งสำมรถเข้ ำชมสวนนำ้ และเล่ นเครื่องเล่ นได้ ทุกชนิด(
 อำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรทำกิจกรรมต่ ำงๆ
พักที่ JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ
วันที่สำม

ร้ านหยก-ล่ องเรือชมสะพำนข้ ำมทะเล ฮ่ องกง-จูไห่ -มำเก๊ ำ ที่ยำวที่สุดในโลก-จูไห่ -มำเก๊ ำ-กรุงเทพฯ

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม ร้ ำนหยก ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับนาโชค ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากล ้าค่า
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่าน ล่ องเรื อชมสะพำนข้ ำมทะเล ฮ่ องกง-จูไห่ -มำเก๊ ำ ที่ยำวที่สุดในโลก สะพานยาว 55 กิโลเมตร เชื่อม
เกาะฮ่อ งกง เมือ งจูไห่ของมณฑลกวางตุ้ง และเกาะมาเก๊ า โดยขันตอนส
้
าคัญ อยู่ที่ตัวสะพานหลักยาว 22.9
กิโลเมตร อุโมงค์ยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตัวสะพาน สาหรับตัวสะพานรูปทรงตัววาย จะร่ นระยะเวลา

เที่ยง
บ่ ำย

19.00 น.
21.00 น.

การเดินทางระหว่างฮ่องกงกับจูไห่ จากเดิมสามชั่วโมงเหลือเพียงสามสิบนาทีเท่านัน้ ซึ่งนับว่าช่วยบูรณาการการ
คมนาคมขนส่งระหว่างเมือ งใหญ่ของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่นา้ จูเจี ยงให้ มีความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึน้
หมำยเหตุ :กำรล่ อ งเรื อ ขึน้ อยู่กั บสภำพอำกำศ หำกสภำพอำกำศไม่ เอื อ้ อ ำนวยจนท ำให้ ไม่ สำมำรถ
ล่ องเรื อได้ ทำงบริษั ทฯ ขอคืนค่ ำล่ องเรื อ ทัง้ นี โ้ ดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ จากนัน้ นาท่านเดินทาง
กลับสู่ มำเก๊ ำ ผ่ ำนด่ ำนกงเป่ ย ท่ ำ นจะต้ องลำกกระเป๋ำสั มภำระของท่ ำนเอง ระยะทำงระหว่ ำงด่ ำ น )
ประมำณ500 เมตร ( ในกำรเดิน ทำงข้ ำมด่ ำ นและผ่ ำ นพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมือ งใช้ เวลำในกำรเดิน
ประมำณ 45-60นำที
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882
(บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง(
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ. .........   
********ขอบคุณทุกท่ ำนที่ใช้ บริกำร********
    ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ตงั ้ แต่ 10 ท่ ำนขึน้ ไป ***)
มำเก๊ ำ...ทอดมันกุ้ง
เวเนเชี่ยน จูไห่ Chimelong 3 วัน 2 คืน (NX)

อัตรำค่ ำบริกำร (รำคำต่ อท่ำน)
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน

เด็กอำยุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ ำยเพิ่ม

รำคำ
ไม่ รวมตั๋ว

วันที่ 2-4/13-15/16-18 กันยำยน 2561

12,999 บำท

12,999 บำท

3,500 บำท

5,999 บำท

วันที่ 21-23 ตุลำคม 2561

13,999 บำท

13,999 บำท

3,500 บำท

5,999 บำท

วันที่ 28-30 ตุลำคม 2561

12,999 บำท

12,999 บำท

3,500 บำท

5,999 บำท

วันที่ 4-6 / 8-10 / 18-20 / 22-24 /
29 พฤศจิกำยน – 1 ธันวำคม 2561

12,999 บำท

12,999 บำท

3,500 บำท

5,999 บำท

วันที่ 6-8 / 16-18 ธันวำคม 2561

12,999 บำท

12,999 บำท

3,500 บำท

5,999 บำท

กำหนดกำรเดินทำง

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ ำวรวม
1. ค่ ำตั๋วเครื่องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ ในรายการเท่านัน้
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษี นา้ มันขึ ้น ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี นา้ มันเพิ่มตาม
ความเป็ นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นีเ้ ช็คภำษีนำ้ มัน ณ วันที่ 31 ก.ค. 61 เป็ นเงิน 3,600 บำท
3. ค่ ำวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่ มีค่ำใช้ จ่ำยในกำรยื่นวีซ่ำ เฉพำะหนั งสือเดินทำงไทยเท่ ำนั น้ )กรณี ท่ ีวีซ่ำ
เข้ ำประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง ถูกยกเลิกไม่ ว่ำกรณี ใดๆ ก็ตำม ทำให้ มีเหตุต้องยื่นวีซ่ำเดี่ยว (ยื่นที่ศูนย์ ย่ ืนวีซ่ำจีน
ประจำประเทศไทย) ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บหนังสือเดินทำงตัวจริง, รูปถ่ ำยหน้ ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี
ขำวเท่ ำนัน้ จำนวน 2 รูป และเอกสำรตำมกฎของกำรยื่นวีซ่ำจีน พร้ อมชำระค่ ำวีซ่ำจีนเพิ่มจำกค่ ำทัวร์ ยื่นธรรมดา 4
วันทาการ ชาระ 1,500 บาท / ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระ 2,550 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สาหรั บผู้ถือหนั งสือ
เดินทางไทยเท่ านั้ น) (ในกรณี ท่ ีลูกค้ ำแจ้ งยกเลิกกำรเดินทำง ทำงเรำขอสงวนสิทธิ์ท่ ีจะไม่ คืนค่ ำ ทัวร์ ไม่ ว่ำกรณี ใด
ทัง้ สิน้ )
4. ค่ ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
6. นำ้ หนักสัมภำระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ ้นเครื่ องได้ 1 ชิ ้น ต่อท่าน นา้ หนักต้ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศ
ภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา
ประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ 1 เดือนขึ ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึ ้นไป ค่าชดเชย
ทังหลายตามกรมธรรม์
้
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ทงั ้ นีย้ ่อมอยู่ในข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กับ
บริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซือ้ ประกันกำรเดินทำงเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุขภำพ ท่ ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ีเจ้ ำ หน้ ำ ที่ของบริ ษั ท ฯ ***ทัง้ นี อ้ ัตรำเบีย้ ประกั น เริ่ มต้ นที่ 330 บำท ขึน้ อยู่กั บ
ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้ วยโรคประจาตัว, การติดเชือ้ , ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการ
ร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ ำบริกำรดังกล่ ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็ นชำวไทยเท่ ำนัน้ !!!
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ ำวไม่ รวม
1. ค่ ำทำหนังสือเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 90 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ ท่ ำน 15ขอเก็บค่ ำทิปเพิ่ม ทริป / ท่ ำน / หยวน 60

4. ค่ ำ ภำษี มูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลกู ค้ าต้ องการใบเสร็ จ รั บเงินที่ ถูกต้ อ ง จะต้ อ งบวกค่า
ภาษีมลู ค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทัง้ หมดเท่านั ้น และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็จที่ถกู ให้ กบั บริษัททัวร์ เท่านัน้
5. ค่ ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
6. ค่ ำทัวร์ ชำวต่ ำงชำติ เก็บเพิ่ม 800 หยวน/ท่ ำน/ทริป
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครัง้ แรก ชำระยอดเต็มจำนวน (ภำยใน 3 วัน หลังจำกทำกำรจอง) พร้ อมส่ งสำเนำหนั งสือเดินทำง ให้ กับ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมด
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมด
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อ ไป แต่ทัง้ นี ท้ ่ านจะต้ อ งเสียค่าใช้ จ่ ายที่ ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่า ตั๋วเครื่ อ งบิน ค่าห้ อ ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight
และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

ข้ อควรทรำบก่ อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 ตำมนโยบำยร่ วมกั บ กำรท่ อ งเที่ ย วแห่ ง เมื อ งจี น ทุ ก เมื อ ง ก ำหนดให้ มี ก ำรประชำสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ ำพื น้ เมื อ งให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ูจักคือ ร้ านขนมพื้อเมือง, ร้ านหยก, ร้ านผ้ าไหม,ร้ านบัวหิมะ ซึ่งจำเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้ วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้ นักท่ องเที่ยวทุกท่ ำนทรำบว่ ำร้ ำนทุกร้ ำนจำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำนแวะชม ซึ่ง
จะใช้ เวลำร้ ำนละประมำณ 60-90 นำที ซือ้ หรือไม่ ซือ้ ขึน้ อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก ไม่ มีกำรบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
หำกท่ ำ นปฏิเสธที่จะไม่ เข้ ำร้ ำนดังกล่ ำว ทำงบริษั ทฯ จะขอเรี ยกเก็บค่ ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกท่ ำ นเป็ นจำนวนเงิน 400
หยวน / คน / วันที่ไม่ เข้ ำร้ ำน
 บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ

 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้ โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และเหมาะสม
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อ
จากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรื อ กรณี ที่ ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อ ออกเมื อ งจากเจ้ าหน้ าที่ ตรวจคนเข้ าเมือ ง หรื อ เจ้ าหน้ าที่ กรมแรงงานทัง้ จากไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้นอัตรำค่ ำ
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่
ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
** ก่ อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครัง้ กรุณำอ่ ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำงบริษัทฯ จะอิง
ตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก **

