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วันที่

กําหนดการ

เชา

เที่ยง

เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ-มาเกา(NX885 :10.35-14.25 หรือ
11.35-15.25)โบสถเซนตพอล-ชอปปง เซนาโดสแควรรานขนมพืน้ เมือง-THE VENETIAN-จูไห

X

✈



JINJIANG INNHOTEL
หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

2

จูไหฟชเชอรเกิรล-ผานชมถนนคูรัก-รานบัวหิมะ
รานผาไหม-CHIMELONG OCEAN KINGDOM





X

JINJIANG INN HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

3

รานหยก-ลองเรือชมสะพานขามทะเล ฮองกง
จูไหมาเกา ที่ยาวที่สุดในโลก-จูไห-มาเกา
กรุงเทพ ฯ(NX882 : 19.00-21.00)





✈

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ จํานวน90หยวนคน ตลอดการเดินทาง/
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กําหนดการเดินทางเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561
วันแรก

กรุงเทพฯ-มาเกา-โบสถเซนตพอล-ชอปปง เซนาโดสแควร-รานขนมพืน้ เมือง-THE VENETIAN-จูไห

08.30น.

 พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) ชั้น 4 เคานเตอร Nสายการ
บิน AIR MACAU(NX)โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน
เหิรฟาสูมาเกาโดยสายการบิน AIR MACAUเที่ยวบินที่ NX885(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
(หมายเหตุ : สําหรับกรุปที่เดินทางตั้งแตวันที่ 28ต.ค. 61เปนตนไปเที่ยวบิน NX885เปลี่ยนเปนเวลา
10.35-14.25 น.)
เดินทางถึงสนามบินมาเกาเมืองที่ไดชื่อวาเปนดินแดนแหงการพนันและคาสิโนนามระบือ ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมือง นําทานชม โบสถเซนตพอล ซากโบสถที่มีชื่อ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนไดรับการยกยองใหเปน
อนุสาวรียแหงศาสนาคริสตที่ยิ่งใหญที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล อิสระใหทาน ชอปปงเซนาโดสแควร เปน
แหล ง ช อ ปป ง ยอดนิ ย ม ซึ่ ง รวมไว ด ว ยร า นค า ต า งๆมากมาย ไม ว า จะเป น เสื้ อ ผ า แฟชั่ น สิ น ค า แบรนด เ นม
เฟอรนิเจอรโบราณ เครื่องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีน
ตามแบบตําหรับดั่งเดิม รวมไปถึงรานขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร านขายสินคาเพื่อสุขภาพ รานขายยาทั้งแบบแผน
โบราณ และปจจุบัน ฯลฯจากนั้น นําทานแวะ รานขนมพื้นเมือง อาทิเชน ทองมวนไสหมูหยอง, ทองพับไสหมู
หยอง, คุกกี้แอลมอล, ขนมเบี้ย, มะนาวโปรตุเกส, หมูหวาน, ทอปฟนม ฯลฯ ซึ่งเปนขนมที่ขึ้นชื่อของเมืองมาเกา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู THE VENETIAN ภายในพรอมสรรพดวยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง และเปน
สถานที่ชอปปง พบกับรานคาแบนดเนมชื่อดังมากมายกวา 350 ราน ที่เปดพรอมใหบริการแกทาน ใหทานไดสัมผัส
กับภัตตาคาร กวา 30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆที่ทานชื่นชอบ พรอมใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศการลองเรือเว
นิสที่อิตาลี สถาปตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนดคาแนลชอปสตั้งอยูใจกลางโรงแรมเดอะเวเน
เชี่ยน มาเกา รีสอรท โอเต็ล จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองจูไหผานดานกงเปย ทานจะตองลากกระเปา
สัมภาระของทานเอง ระยะทางระหวางดานประมาณ )500 เมตร( ในการเดินทางขามดานและผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที เมืองจูไห เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของ
ประเทศจีน “จูไห” ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน”
พักที่ JINJIANGINN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว****

11.35น.

15.25น.

ค่ํา

วันที่สอง

จูไหฟชเชอรเกิรล-ผานชมถนนคูรัก-รานบัวหิมะ-รานผาไหม-CHIMELONG OCEAN
KINGDOM

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชมสัญลักษณของเมืองจูไหที่มีชื่อเรียกวา จูไหฟชเชอรเกิรลหรือหวีหนี่รูปปนสาวงามกลางทะเลสูง 8.7
เมตร ถือไขมุกอยูริมทะเล ใหทานอิสระถายรูปกันตามอัธยาศัยผานชมถนนคูรัก ซึ่งเปนถนนเลียบชายหาดที่แสน
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เที่ยง
บาย

ค่ํา

จะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดทําไวขึ้นเพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและยังเปนที่นิยมของบรรดาคูรัก
ทั้งหลายจากนั้นนําทานแวะ รานบัวหิมะยาสามัญประจําบานที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม, น้ํารอน
ลวก เปนตน แลวนําทานแวะ รานผาไหมที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม
เชน ผาหม เสื้อผา รองเทา เปนตน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสู CHIMELONG OCEAN KINGDOM ซึ่งเปน โลกใตทะเลขนาดใหญที่สุดในโลก เปดตัวไปเมื่อเดือน
มีนาคม 2557 ภายในประกอบไปดวย พิพิธภัณฑสัตวน้ําขนาดใหญ จัดแสดงสัตวทะเลหลากหลายชนิด ในตูปลา
ขนาดมหึมานี้ จะมีอุโมงคกระจกที่จะชวยใหนักทองเที่ยวสามารถชื่นชมสัตวทะเลในตูปลายักษแบบ 180 องศาเลย
ทีเดียว นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถของสัตวน้ําชนิดตางๆ อยางเชน วาฬ และโลมา รวมไปถึงเครื่องเลน
ในสวนสนุกอีกมากมาย ทางดานของประธานกินเนสส เวิลด เรคคอรดส ไดเดินทางมาเพื่อมอบเกียรติบัตรใหกับ
ทาง CHIME LONG OCEAN KINGDOM ในการสรางสถิติโลกใหมถึง 5 รายการ โดยรวมถึง อะควาเรี่ยมขนาด
ใหญ และมีความยาวที่สุดในโลก และสวนสนุกทางทะเลที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก อีกดวย (หมายเหตุ : รวม
บัตรคาเขา ซึ่งสามรถเขาชมสวนน้ําและเลนเครื่องเลนไดทุกชนิด(
อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการทํากิจกรรมตางๆ
พักที่ JINJIANGINN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว****

วันที่สาม

รานหยก-ลองเรือชมสะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา ที่ยาวที่สุดในโลก-จูไห-มาเกา-กรุงเทพฯ

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชม รานหยกซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชคใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากล้ําคา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานลองเรือชมสะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา ที่ยาวที่สุดในโลกสะพานยาว 55 กิโลเมตรเชื่อมเกาะ
ฮองกง เมืองจูไหของมณฑลกวางตุง และเกาะมาเกา โดยขั้นตอนสําคัญอยูที่ตัวสะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร
อุโมงคยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตัวสะพานสําหรับตัวสะพานรูปทรงตัววาย จะรนระยะเวลาการ
เดินทางระหวางฮองกงกั บจูไหจากเดิมสามชั่วโมงเหลือเพียงสามสิบนาที เทานั้นซึ่ งนับวาช วยบูรณาการการ
คมนาคมขนสงระหวางเมืองใหญของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงใหมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
หมายเหตุ :การลอ งเรือ ขึ้น อยู กับ สภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม เอื้ ออํ านวยจนทํา ให ไม สามารถ
ลองเรือได ทางบริษัทฯขอคืนคาลองเรือทั้งนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาจากนั้นนําทานเดินทางกลับสู
มาเกาผานดานกงเปย ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทานเอง ระยะทางระหวางดานประมาณ)500
เมตร( ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
เหิรฟาสูก รุงเทพฯ โดยสายการบินAIR MACAUเที่ยวบินที่ NX882

เที่ยง
บาย

19.00 น.
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(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง(
21.00 น.ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ. .........
********ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ********
ซื่อสัตยจริงใจหวงใยเนนบริการคืองานของเรา
(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 10 ทานขึน้ ไป ***)

มาเกา...ทอดมันกุง
เวเนเชี่ยน จูไห Chimelong3 วัน 2 คืน(NX)
อัตราคาบริการดังกลาวรวม
อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน)
ผูใหญ
พักหองละ 2-3 ทาน

เด็กอายุ 2-18 ป
พักกับผูใหญ

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

ราคา
ไมรวมตั๋ว

วันที่ 13-15/16-18 กันยายน 2561

10,999 บาท

10,999 บาท

3,500 บาท

5,999 บาท

วันที่ 21-23ตุลาคม 2561

13,999 บาท

13,999 บาท

3,500 บาท

5,999 บาท

วันที่ 28-30 ตุลาคม 2561

12,999 บาท

12,999 บาท

3,500 บาท

5,999 บาท

วันที่ 4-6 / 8-10 / 18-20 / 22-24 /
29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561

12,999 บาท

12,999 บาท

3,500 บาท

5,999 บาท

วันที่ 6-8 / 16-18 ธันวาคม 2561

12,999 บาท

กําหนดการเดินทาง

3,500 บาท 5,999 บาท
12,999 บาท
1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทานั้น
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตาม
ความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรนี้เช็คภาษีน้ํามัน ณ วันที่ 23ส.ค. 61 เปนเงิน 3,600 บาท
3. คาวีซาเขาประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง(ไมมีคาใชจายในการยื่นวีซา เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)กรณีที่วีซาเขา
ประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมงถูกยกเลิกไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทําใหมีเหตุตองยื่นวีซาเดี่ยว (ยื่นที่ศูนยยื่นวีซาจีนประจํา
ประเทศไทย) ทางบริษัทฯ จะขอเก็บหนังสือเดินทางตัวจริง , รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
เทานั้น จํานวน 2 รูปและเอกสารตามกฎของการยื่นวีซาจีน พรอมชําระคาวีซาจีนเพิ่มจากคาทัวรยื่นธรรมดา 4 วันทํา
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การ ชําระ1,500บาท / ยื่นดวน 2 วันทําการ ชําระ2,550 บาท (อัตราดังกลาวขางตนสําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย
เทานั้น)(ในกรณีที่ลูกคาแจงยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวร ไมวากรณีใดทั้งสิ้น )
4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ
5.คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ
6. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได 1ชิ้น ตอทานน้ําหนักตองไมเกิน 7 กิโลกรัม,คาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
7. คาประกันอุบัติเหตุ ระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครองผูเอา
ประกันที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชย
ทั้งหลายตามกรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับ
บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ทานสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิตหรือ เจ็บปวยทางรางกายด วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายา
เสพติด,บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการ
ราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอั
8. คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทานั้น!!!
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 90 หยวนตอคน(เด็กชําระทิปเทากับผูใหญ)
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา ทาน 15ขอเก็บคาทิปเพิ่ม ทริป / ทาน / หยวน 60
4. คาภาษีมูลคาเพิ่มVAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จาย 3 % ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวรเทานั้น
5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ
6. คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิ่ม800หยวน/ทาน/ทริป
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เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรกชําระยอดเต็มจํานวน(ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง)พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับ
เจาหนาที่ฝายขาย
การยกเลิกการเดินทาง
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วันคืนคาใชจายทัง้ หมด
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วันเก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท
แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด
 กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชนคาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซา
ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight
และ Charter Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
ขอควรทราบกอนการเดินทาง
คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ
ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยว
ทั่วไปไดรูจักคือรานขนมพื้อเมือง,รานหยก, รานผาไหม,รานบัวหิมะ ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมี
ผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลาราน
ละประมาณ 60-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น หากท าน
ปฏิเสธที่จะไมเขารานดังกลาว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน / คน /
วันที่ไมเขาราน
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
 รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
 รายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพื่อใหโปรแกรมการทองเที่ยวเปนไปอยางราบรื่น และเหมาะสม
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ

SHNXMFM7 มาเกา...ทอดมันกุง3 วัน2 คืน (NX)ก.ย.-ธ.ค.61/RE230818

7

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน ,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือ
กรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมไดอันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บินจะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาใหโดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราคา
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเที่ยวเอง
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่
ไดระบุไวแลวทั้งหมด
** กอนทําการจองทัวรทกุ ครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษทั ฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก**
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