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วันที่

กําหนดการ

เช้ า เทีย่ ง เย็น

โรงแรม

1

กรุ งเทพฯ-มาเก๊า (NX885 : 11.35-15.25)
โบสถ์ เซนต์ พอล-ช้ อปปิ้ งเซนาโด้ สแควร์
ร้ านขนมพืน้ เมือง-THE VENETIAN-จูไห่

X

✈



JINJIANG INN HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

2

จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ร้ านบัวหิมะ
ร้ านผ้ าไหม-CHIMELONG OCEAN
KINGDOM





X

JINJIANG INN HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

ร้ านหยก-ล่องเรือชมสะพานข้ ามทะเล ฮ่ องกง
จูไห่ มาเก๊ า ทีย่ าวทีส่ ุ ดในโลก-จูไห่ -มาเก๊า
กรุ งเทพ ฯ (NX882 : 19.00-21.00)





✈

กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน 90 หยวนคน ตลอดการเดินทาง/
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 กําหนดการเดินทาง เดือนมิถุนายน-กันยายน 2561
วันแรก
08.30 น.
11.35 น.

15.25 น.

คํ่า

วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

กรุ งเทพฯ-มาเก๊ า-โบสถ์ เซนต์ พอล-ช้ อปปิ้ งเซนาโด้สแควร์ -ร้ านขนมพืน้ เมือง-THE VENETIAN-จูไห่
 พร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ N สายการบิน
AIR MACAU (NX) โดยมีเจ้ าหน้ าทีค่ อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่ าน
 เหิรฟ้ าสู่ มาเก๊ า โดยสายการบิน AIR MACAU เทีย่ วบินที่ NX885 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นดินแดนแห่งการพนันและคาสิ โนนามระบือ ผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมือง นําท่านชม โบสถ์ เซนต์ พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนได้รับการยกย่องให้
เป็ นอนุ สาวรี ยแ์ ห่ งศาสนาคริ สต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดิ นแดนตะวันออกไกล อิสระให้ท่าน ช้ อปปิ้ งเซนาโด้ สแควร์
เป็ นแหล่ งช้อปปิ้ งยอดนิ ยม ซึ่ งรวมไว้ดว้ ยร้ านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น เสื้ อผ้าแฟชั่น สิ นค้าแบรนด์เนม
เฟอร์ นิเจอร์ โบราณ เครื่ องประดับ รวมไปถึ งของที่ระลึ ก ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานี ส และ
อาหารจีนตามแบบตําหรับดัง่ เดิม รวมไปถึงร้านขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ ร้านขายยาทั้ง
แบบแผนโบราณ และปั จจุบนั ฯลฯจากนั้นนําท่านแวะ ร้ านขนมพืน้ เมือง อาทิเช่ น ทองม้วนไส้หมูหยอง, ทอง
พับไส้หมูหยอง, คุกกี้แอลมอล, ขนมเบี้ย, มะนาวโปรตุเกส, หมูหวาน, ท๊อปฟี่ นม ฯลฯ ซึ่ งเป็ นขนมที่ข้ ึนชื่ อของ
เมืองมาเก๊า
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และเป็ น
สถานที่ช้อปปิ้ ง พบกับร้ านค้าแบนด์เนมชื่ อดังมากมายกว่า 350 ร้ าน ที่เปิ ดพร้อมให้บริ การแก่ท่าน ให้ท่านได้
สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่ นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการ
ล่ องเรื อเวนิ ส ที่ อิตาลี สถาปั ตยกรรมเวนิ วสตรี ทสเคปสี สันสดใส เดอะแกรนด์ค าแนลช้อปส์ ต้ งั อยู่ใ จกลาง
โรงแรมเดอะเวเนเชี่ ยน มาเก๊า รี สอร์ ท โอเต็ล จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ผ่ านด่ านกงเป่ ย ท่ านจะต้ อง
ลากกระเป๋ าสั มภาระของท่ านเอง ระยะทางระหว่ างด่ านประมาณ (500 เมตร) ในการเดินทางข้ ามด่ านและผ่ าน
พิธีการตรวจคนเข้ าเมืองใช้ เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที เมืองจู ไห่ เขตเศรษฐกิ จพิเศษ 1 ใน 5 ของ
ประเทศจีน ”จูไห่“ ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็ น ”เมืองมหัศจรรย์แห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน“
พักที่ JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ร้ านบัวหิมะ-ร้ านผ้ าไหม- CHIMELONG OCEAN
KINGDOM
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชมสัญลักษณ์ ของเมืองจูไห่ ที่มีชื่อเรี ยกว่า จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล หรื อ หวีหนี่ รู ปปั้ นสาวงามกลางทะเลสู ง
8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล ให้ท่านอิสระถ่ายรู ปกันตามอัธยาศัย ผ่ านชม ถนนคู่รัก ซึ่ งเป็ นถนนเลียบชายหาด
ที่แสนจะโรแมนติกซึ่ งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ ได้ทาํ ไว้ข้ ึนเพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและยังเป็ นที่นิยมของ
บรรดาคู่รักทั้งหลาย จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านบัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูก
ไฟไหม้, นํ้าร้อนลวก เป็ นต้น แล้วนําท่านแวะ ร้ านผ้ าไหม ที่ข้ ึนชื่ อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลื อกซื้ อ
สิ นค้าที่ทาํ จากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ CHIMELONG OCEAN KINGDOM ซึ่ งเป็ น โลกใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เปิ ดตัวไปเมื่อ
เดือนมีนาคม 2557 ภายในประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าํ ขนาดใหญ่ จัดแสดงสัตว์ทะเลหลากหลายชนิ ด
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คํ่า
วันทีส่ าม
เช้ า
เทีย่ ง
บ่ าย

19.00 น.
21.00 น.

ในตูป้ ลาขนาดมหึ มานี้ จะมีอุโมงค์กระจกที่จะช่วยให้นกั ท่องเที่ยวสามารถชื่ นชมสัตว์ทะเลในตูป้ ลายักษ์แบบ
180 องศาเลยทีเดียว นอกจากนี้ยงั มีการแสดงความสามารถของสัตว์น้ าํ ชนิ ดต่างๆ อย่างเช่น วาฬ และโลมา รวม
ไปถึงเครื่ องเล่นในสวนสนุกอีกมากมาย ทางด้านของประธานกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ ดส์ ได้เดินทางมาเพื่อมอบ
เกียรติบตั รให้กบั ทาง CHIME LONG OCEAN KINGDOM ในการสร้างสถิติโลกใหม่ถึง 5 รายการ โดยรวม
ถึง อะควาเรี่ ยมขนาดใหญ่ และมีความยาวที่สุดในโลก และสวนสนุ กทางทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อีก
ด้วย (หมายเหตุ : รวมบัตรค่ าเข้ า ซึ่งสามรถเข้ าชมสวนนํา้ และเล่ นเครื่องเล่ นได้ ทุกชนิด)
 อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการทํากิจกรรมต่ างๆ
พักที่ JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
ร้ านหยก-ล่องเรือชมสะพานข้ ามทะเล ฮ่ องกง-จูไห่ -มาเก๊ า ทีย่ าวทีส่ ุ ดในโลก-จูไห่ -มาเก๊า-กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม ร้ านหยก ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากลํ้าค่า
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ล่ องเรื อชมสะพานข้ ามทะเล ฮ่ องกง-จู ไห่ -มาเก๊ า ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานยาว 55 กิ โลเมตร เชื่ อมเกาะ
ฮ่องกง เมืองจูไห่ ของมณฑลกวางตุง้ และเกาะมาเก๊า โดยขั้นตอนสําคัญอยูท่ ี่ตวั สะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร
อุโมงค์ยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตัวสะพาน สําหรับตัวสะพานรู ปทรงตัววาย จะร่ นระยะเวลาการ
เดิ นทางระหว่างฮ่องกงกับจูไห่ จากเดิมสามชัว่ โมงเหลื อเพียงสามสิ บนาทีเท่านั้น ซึ่ งนับว่าช่ วยบูรณาการการ
คมนาคมขนส่ งระหว่างเมืองใหญ่ของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ ยมปากแม่น้ าํ จูเจียงให้มีความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้น
หมายเหตุ:การล่ องเรือขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่ เอือ้ อํานวยจนทําให้ ไม่ สามารถล่ องเรื อได้ ทาง
บริษัทฯ ขอคืนค่ าล่ องเรือ ทั้งนี้โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ มาเก๊ า ผ่ านด่ าน
กงเป่ ย ท่ านจะต้ องลากกระเป๋ าสั มภาระของท่ านเอง ระยะทางระหว่ างด่ านประมาณ (500 เมตร ) ในการ
เดินทางข้ ามด่ านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองใช้ เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ. .........   
********ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ********
    ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 10 ท่านขึน้ ไป ***)
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มาเก๊ า...ทอดมันกุ้ง
เวเนเชี่ยน จูไห่ Chimelong 3 วัน 2 คืน (NX)
อัตราค่ าบริการ )ราคาต่ อท่ าน(
กําหนดการเดินทาง

เด็กอายุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

ราคา
ไม่ รวมตัว๋

วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561

12,999 บาท

12,999 บาท

3,500 บาท

5,999 บาท

วันที่ 4-6 สิ งหาคม 2561

12,999 บาท

12,999 บาท

3,500 บาท

5,999 บาท

วันที่ 2-4/13-15/16-18 กันยายน 2561

12,999 บาท

12,999 บาท

3,500 บาท

5,999 บาท

อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่ าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิ่มตาม
ความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเ้ ช็คภาษีนํา้ มัน ณ วันที่ 12 พ.ค. 61 เป็ นเงิน 2,800 บาท
3. ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศจีนแบบ 144 ชั่ วโมง (ไม่ มีค่าใช้ จ่ายในการยื่นวีซ่า เฉพาะหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น )กรณีที่วีซ่าเข้ า
ประเทศจีนแบบ 144 ชั่ วโมง ถูกยกเลิกไม่ ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทําให้ มีเหตุต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว )ยื่นที่ศูนย์ ยื่นวีซ่าจีนประจํ า
ประเทศไทย( ทางบริษัทฯ จะขอเก็บหนังสื อเดินทางตัวจริง , รู ปถ่ ายหน้ าตรง รู ปสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้ หลังสี ขาวเท่ านั้น
จํานวน 2 รู ป และเอกสารตามกฎของการยื่นวีซ่าจีน พร้ อมชํ าระค่ าวีซ่าจีนเพิ่มจากค่ าทัวร์ ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ ชาระ
1,500 บาท / ยืน่ ด่ วน 2 วันทาการ ชาระ 2,550 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สาหรั บผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น) )ในกรณี
ทีล่ ูกค้ าแจ้ งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดทั้งสิ้น(
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํา้ หนักสั มภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกัน
วินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่เกิ น 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อา
ประกันที่ มี อายุต้ งั แต่ 1 เดื อนขึ้ นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่า ง 1 เดื อน ถึ ง 15 ปี และผูท้ ี่ มี อายุสู ง กว่า 70 ปี ขึ้ นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มี
การตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท ฯ ***ทั้งนีอ้ ตั ราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติด
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ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุ รา
ยาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อ
การร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ าบริการดังกล่ าว )ข้ อ 1-7( เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ ป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!!
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 90 หยวนต่ อคน )เด็กชําระทิปเท่ากับผู้ใหญ่ (
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทางน้ อยกว่ า ท่าน 15ขอเก็บค่ าทิปเพิม่ ทริป / ท่าน / หยวน 60
4. ค่ าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่ จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงิ นที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์
ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
5. ค่ าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
6. ค่ าทัวร์ ชาวต่ างชาติ เก็บเพิม่ 800 หยวน/ท่าน/ทริป
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้ งแรก ชํ าระยอดเต็ม จํ านวน )ภายใน 3 วัน หลังจากทํา การจอง( พร้ อมส่ งสํ า เนาหนังสื อเดิ นทาง ให้ก ับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่าห้อง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่ เดิ นทางช่ วงวันหยุดเทศกาลที่ ตอ้ งการั นตี มดั จํากับสายการบิ นหรื อค่ามัดจําที่ พกั รวมถึ งเที่ ยวบิ นพิเศษ เช่ น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไป
ได้ ร้ ู จักคือ ร้ านขนมพื้อเมือง, ร้ านหยก, ร้ านผ้ าไหม,ร้ านบัวหิมะ ซึ่ งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคา
ทัวร์ จึงเรียนให้ นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 60-90
นาที ซื้อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่ านปฏิเสธที่จะไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าว
ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วันทีไ่ ม่ เข้ าร้ าน
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 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดิ นทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตราค่ า
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงิ นไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษทั ฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก **
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6

