วันที

กําหนดการ

เช้ า เทียง เย็น

โรงแรม

1

กรุ งเทพฯ-มาเก๊ า(NX885 :10.35-14.25 หรื อ
11.35-15.25)โบสถ์ เซนต์ พอล-ช้ อปปิ งเซนาโด้ ส
แควร์ -ร้ านขนมพืนเมือง-THE VENETIAN-จูไห่

X

✈

ไ

JINJIANG INNHOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

2

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

ไ

ไ

X

JINJIANG INN HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

ร้ านหยก-ล่ องเรื อชมสะพานข้ ามทะเล ฮ่ องกง
จูไห่ มาเก๊ า ทียาวทีสุ ดในโลก-จูไห่ -มาเก๊ า
กรุ งเทพ ฯ(NX882 : 19.00-21.00)

ไ

ไ

✈

กรุ ณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์และคนขับรถ จํานวน90หยวนคน ตลอดการเดินทาง/
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กําหนดการเดินทางเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561
วันแรก
08.30น.
11.35น.
15.25น.

คํา

วันทีสอง
เช้ า

กรุ งเทพฯ-มาเก๊ า-โบสถ์ เซนต์ พอล-ช้ อปปิ งเซนาโด้ สแควร์ -ร้ านขนมพืนเมือง-THE VENETIAN-จูไห่
 พร้ อมกันทีสนามบินสุ วรรณภู มิ อาคารผู้โ ดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชัน 4 เคาน์ เตอร์ N
สายการบิน AIR MACAU(NX)โดยมีเจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
เหิรฟ้ าสู่ มาเก๊ าโดยสายการบิน AIR MACAUเทียวบินที NX885(บริการอาหารและเครื องดืมบนเครื อง)
(หมายเหตุ : สํ าหรั บกรุ๊ปทีเดินทางตังแต่ วันที 28ต.ค. 61เป็ นต้ นไปเที ยวบิ น NX885เปลี ยนเป็ นเวลา
10.35-14.25 น.)
เดินทางถึงสนามบินมาเก๊ าเมืองทีได้ชือว่าเป็ นดินแดนแห่งการพนันและคาสิ โนนามระบือผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง นําท่านชม โบสถ์ เซนต์ พอล ซากโบสถ์ทีมีชือ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิ ตาเลี ยน
ได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุ สาวรี ยแ์ ห่งศาสนาคริ สต์ทียิงใหญ่ทีสุ ดในดินแดนตะวันออกไกล อิสระให้
ท่าน ช้ อปปิ งเซนาโด้ สแควร์ เป็ นแหล่งช้อปปิ งยอดนิยม ซึ งรวมไว้ด้วยร้ านค้า ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็ น เสื อผ้า แฟชัน สิ น ค้า แบรนด์เ นม เฟอร์ นิ เ จอร์ โบราณ เครื องประดับ รวมไปถึ ง ของที ระลึ ก
ภัตตาคารอาหารโปรตุเ กส อาหารแมคกานี ส และอาหารจีนตามแบบตําหรั บดังเดิม รวมไปถึงร้ าน
ขนมอบ ขนมพืนเมือ ง ร้ านขายสิ นค้าเพือสุ ขภาพ ร้ า นขายยาทังแบบแผนโบราณ และปั จจุบนั ฯลฯ
จากนันนําท่านแวะ ร้ านขนมพืนเมือง อาทิเช่น ทองม้วนไส้ หมู หยอง, ทองพับไส้หมูหยอง, คุก กี แอ
ลมอล, ขนมเบีย, มะนาวโปรตุเกส, หมูหวาน, ท๊อปฟี นม ฯลฯ ซึ งเป็ นขนมทีขึนชื อของเมืองมาเก๊า
ไ รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ภายในพร้ อมสรรพด้วยสิ งอํานวยความสะดวกทีให้ความบันเทิง
และเป็ นสถานทีช้อปปิ ง พบกับร้ านค้าแบนด์เนมชือดังมากมายกว่า 350 ร้ าน ทีเปิ ดพร้อมให้บริ การแก่
ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ ง เพือลิมลองเมนูต่างๆทีท่านชืนชอบ พร้ อมให้ท่านได้
สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรื อ เวนิ สทีอิ ตาลี สถาปั ตยกรรมเวนิ วสตรี ทสเคปสี สันสดใส เดอะแก
รนด์คาแนลช้อปส์ ตงอยู
ั ่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชียน มาเก๊า รี สอร์ ท โอเต็ล จากนันนําท่านเดินทาง
สู่ เมื องจูไห่ ผ่ านด่ านกงเป่ ย ท่ านจะต้ องลากกระเป๋ าสั มภาระของท่ านเอง ระยะทางระหว่ างด่ า น )
ประมาณ500 เมตร ( ในการเดินทางข้ ามด่ านและผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมื อ งใช้ เ วลาในการเดิ น
ประมาณ 45-60นาที เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่ ” ได้รับการยกย่อง
จากสหประชาชาติให้เป็ น “เมืองมหัศจรรย์แห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
พักที JINJIANGINN HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว****
จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-ผ่ านชมถนนคู่รัก-ร้ านบัวหิ มะ-ร้ านผ้ าไหม-CHIMELONG OCEAN
KINGDOM
ไ รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชมสัญลักษณ์ ของเมืองจูไห่ ทีมีชือเรี ยกว่าจูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ลหรื อ หวีหนีรู ปปั นสาวงามกลาง
ทะเลสู ง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล ให้ท่านอิสระถ่ายรู ปกันตามอัธยาศัยผ่ านชมถนนคู่รัก ซึ งเป็ น
ถนนเลียบชายหาดทีแสนจะโรแมนติกซึ งทางรัฐ บาลเมืองจูไห่ ได้ทาํ ไว้ขึนเพือเป็ นสถานทีพักผ่ อ น
หย่อนใจและยังเป็ นทีนิ ยมของบรรดาคู่รักทังหลายจากนันนําท่านแวะ ร้ านบั วหิ มะยาสามัญประจํา
บ้านทีมีชือเสี ยง มีสรรพคุณรักษาผิวทีถูกไฟไหม้, นําร้ อนลวก เป็ นต้น แล้วนําท่านแวะ ร้ านผ้ าไหมที
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ขึนชือของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื อสิ นค้าทีทําจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื อผ้า รองเท้า เป็ น
ต้น
เทียง
ไ รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านสู่ CHIMELONG OCEAN KINGDOM ซึ งเป็ น โลกใต้ทะเลขนาดใหญ่ทีสุ ดในโลก เปิ ดตัว
ไปเมือเดือนมีนาคม 2557 ภายในประกอบไปด้วย พิพิธ ภัณฑ์สัตว์น ําขนาดใหญ่ จัดแสดงสัตว์ทะเล
หลากหลายชนิด ในตูป้ ลาขนาดมหึมานี จะมีอุโมงค์กระจกทีจะช่ วยให้นกั ท่องเทียวสามารถชื นชม
สัตว์ทะเลในตูป้ ลายักษ์แบบ 180 องศาเลยทีเดียว นอกจากนียังมีการแสดงความสามารถของสัตว์นาํ
ชนิ ดต่ างๆ อย่างเช่ น วาฬ และโลมา รวมไปถึ งเครื องเล่ นในสวนสนุ ก อี กมากมาย ทางด้า นของ
ประธานกิ นเนสส์ เวิล ด์ เรคคอร์ ดส์ ได้เดินทางมาเพือมอบเกี ยรติบตั รให้ก บั ทาง CHIME LONG
OCEAN KINGDOM ในการสร้ างสถิ ติโลกใหม่ถึง 5 รายการ โดยรวมถึง อะควาเรี ยมขนาดใหญ่
และมีความยาวทีสุ ดในโลก และสวนสนุกทางทะเลทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในโลก อี กด้วย (หมายเหตุ :
รวมบัตรค่ าเข้ า ซึงสามรถเข้ าชมสวนนําและเล่ นเครื องเล่ นได้ ทุกชนิด(
คํา
ไอาหารคําอิสระตามอัธยาศัยเพือความสะดวกในการทํากิจกรรมต่ างๆ
พักที JINJIANGINN HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว****
วันทีสาม
ร้ านหยก-ล่ องเรื อชมสะพานข้ ามทะเล ฮ่ องกง-จูไห่ -มาเก๊ า ทียาวทีสุ ดในโลก-จูไห่ -มาเก๊ า-กรุ งเทพฯ
เช้ า
ไ รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม ร้ านหยกซึ งเป็ นเครื องประดับนําโชคให้ท่านได้เลือกซือเป็ นของฝากลําค่า
เทียง
ไ รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านล่องเรื อชมสะพานข้ ามทะเล ฮ่ องกง-จูไห่ -มาเก๊ า ทียาวทีสุ ดในโลกสะพานยาว 55 กิโลเมตรเชื อม
เกาะฮ่องกง เมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุง้ และเกาะมาเก๊ าโดยขันตอนสําคัญอยู่ทีตัวสะพานหลัก ยาว
22.9 กิโลเมตร อุโมงค์ยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตัวสะพานสําหรั บตัวสะพานรู ปทรงตัว
วาย จะร่ นระยะเวลาการเดินทางระหว่างฮ่องกงกับจูไ ห่ จากเดิมสามชัวโมงเหลือ เพียงสามสิ บนาที
เท่านันซึ งนับว่าช่วยบูรณาการการคมนาคมขนส่ งระหว่างเมืองใหญ่ของเขตเศรษฐกิจสามเหลียมปาก
แม่นาจู
ํ เจียงให้มีความสะดวกรวดเร็ วยิงขึนหมายเหตุ :การล่ องเรื อขึนอยู่กับสภาพอากาศ หากสภาพ
อากาศไม่ เอืออํานวยจนทําให้ ไม่ สามารถล่ องเรื อได้ ทางบริ ษัทฯขอคืนค่ าล่ องเรื อทังนี โดยไม่ ต้องแจ้ ง
ให้ ทราบล่ วงหน้ าจากนันนําท่านเดินทางกลับสู่ มาเก๊ าผ่ านด่ านกงเป่ ย ท่ านจะต้ องลากกระเป๋ าสั มภาระ
ของท่ านเอง ระยะทางระหว่ างด่ า นประมาณ)500 เมตร( ในการเดิ นทางข้ ามด่ านและผ่ านพิธีการ
ตรวจคนเข้ าเมืองใช้ เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
19.00 น.
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินAIR MACAUเทียวบินที NX882
(บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื อง(
21.00 น.ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ. .........
********ขอบคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ********
ซือสั ตย์จริงใจห่ วงใยเน้ นบริการคืองานของเรา
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ตังแต่ 10 ท่ านขึนไป ***)
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มาเก๊า...ทอดมันกุ้ง
เวเนเชียน จูไห่ Chimelong3 วัน 2 คืน(NX)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
กําหนดการเดินทาง

เด็กอายุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดียว
จ่ายเพิม

ราคา
ไม่รวมตัว

วันที 13-15/16-18 กันยายน 2561

10,999 บาท

10,999 บาท

3,500 บาท 5,999 บาท

วันที 21-23ตุลาคม 2561

13,999 บาท

13,999 บาท

3,500 บาท 5,999 บาท

วันที 28-30 ตุลาคม 2561

12,999 บาท

12,999 บาท

3,500 บาท 5,999 บาท

วันที 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

วันที 6-8 / 16-18 ธันวาคม 2561

12,999 บาท

12,999 บาท

3,500 บาท 5,999 บาท

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่ าตัวเครืองบินชันทัศนาจร ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ ป ตามทีระบุไว้ในรายการเท่านัน
2. ค่ าภาษีสนามบิ นทุกแห่ ง หากสายการบิน มีการปรั บราคาภาษีนามั
ํ นขึน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็ บค่าภาษี
นํามันเพิมตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเช็คภาษีนํามัน ณ วันที 23ส.ค. 61 เป็ นเงิน 3,600 บาท
3. ค่ าวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 144 ชัวโมง(ไม่ มีค่าใช้ จ่ายในการยืนวีซ่า เฉพาะหนังสื อเดินทางไทยเท่ านัน)กรณีทีวีซ่า
เข้ าประเทศจีนแบบ 144 ชัวโมงถูกยกเลิกไม่ ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทําให้ มีเหตุต้องยืนวีซ่าเดียว (ยืนทีศู นย์ ยืนวีซ่าจี น
ประจําประเทศไทย) ทางบริ ษัทฯ จะขอเก็บหนั งสื อเดิ นทางตัวจริ ง, รู ปถ่ ายหน้ าตรง รู ปสี ขนาด 1.5 X 2 นิ ว พืน
หลังสี ขาวเท่ านัน จํานวน 2 รู ปและเอกสารตามกฎของการยืนวีซ่าจี น พร้ อมชํ าระค่ าวีซ่ าจีนเพิมจากค่ าทัวร์ ยืน
ธรรมดา 4 วันทําการ ชําระ1,500บาท / ยืนด่ วน 2 วั นทําการ ชํ าระ2,550 บาท (อัตราดั งกล่ าวข้ างต้ นสํ าหรั บ ผู้ถือ
หนังสือเดินทางไทยเท่ านัน)(ในกรณีทีลูกค้ าแจ้ งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่ คืนค่ า ทั วร์ ไม่ ว่า
กรณีใดทังสิ น)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พัก ห้องละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครื องดืมทุกมือ ตามทีระบุไว้ในรายการ
5.ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ในรายการ
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6. นําหนักสั มภาระท่านละไม่เกิ น 20 กิ โลกรัม สัมภาระติดตัวขึนเครื องได้ 1ชิน ต่อท่านนําหนักต้องไม่เกิ น7 กิโลกรัม,ค่า
ประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันทีมีอายุตงแต่
ั 1 เดือนขึนไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ีมีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึนไป ค่าชดเชยทังหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ งหนึงของค่าชดเชยทีระบุไว้ในกรมธรรม์ทงนี
ั ย่อม
อยู่ในข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้อ งมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื อประกันการเดินทางเพือให้ คลอบคลุมในเรื องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทีเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ฯ ***ทังนี อัตราเบียประกันเริมต้ นที 330 บาท ขึนอยู่กับ
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ มุ ครอง
กรณี ทีเสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้เลือน, ไส้ตง,ิ อาการทีเกี ยวข้อง
กับการติดยา,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพติด,บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม,
จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ าบริก ารดังกล่ าว (ข้อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเป็ นชาวไทยเท่ านัน!!!
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนั งสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอืนๆ ฯลฯ
3. กรุ ณาเตรี ยมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหั วหน้ าทัวร์ รวม 90 หยวนต่ อคน(เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทางน้ อยกว่า ท่ าน 15ขอเก็บค่ าทิปเพิม ทริ ป / ท่ าน / หยวน 60
4. ค่ าภาษีมูลค่าเพิมVAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่าย 3 % ในกรณี ทีลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินทีถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิม และหัก ณ ทีจ่าย จากยอดขายจริ งทังหมดเท่านัน และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิออกใบเสร็ จทีถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านัน
5. ค่ าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
6. ค่ าทัวร์ ชาวต่ างชาติเก็บเพิม800หยวน/ท่าน/ทริป
เงือนไขการทําการจอง และชํ าระเงิน
1. ในการจองครั งแรกชําระยอดเต็มจํานวน(ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง)พร้ อมส่ งสํ าเนาหนังสื อเดินทาง ให้กบั
เจ้าหน้าทีฝ่ ายขาย
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การยกเลิกการเดินทาง
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่ าใช้ จ่ายทังหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันเก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค้าใช้ จ่ายทังหมด
 กรณีเจ็ บป่ วยจนไม่ สามารถเดินทางได้ซึงจะต้อ งมีใบรั บรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษ ทั ฯจะพิจารณา
เลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไป แต่ทงนี
ั ท่านจะต้อ งเสี ยค่าใช้จ่ายทีไม่ ส ามารถเรี ยกคืนได้ เช่ นค่ าตัว
เครื องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามทีสถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกิดขึนตามจริ ง ในกรณี ทีไม่
สามารถเดินทางได้
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 กรุ๊ ปทีเดินทางช่ วงวันหยุดเทศกาลทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ ามัดจําทีพัก รวมถึ งเทียวบินพิเ ศษเช่ น
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีก ารคื นเงิ นมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั
องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายใน
เทียวบินนันๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
ตามนโยบายร่ ว มกั บ การท่ องเที ยวแห่ ง เมื อ งจี น ทุ ก เมือง กํ าหนดให้ มีก ารประชาสั มพั น ธ์ สิ น ค้ าพืนเมื อ งให้
นักท่ องเทียวทัวไปได้ ร้ ูจักคือร้ านขนมพือเมือง,ร้ านหยก, ร้ านผ้ าไหม,ร้ านบัวหิ มะ ซึ งจํ าเป็ นต้ องบรรจุใ นโปรแกรม
ทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ นักท่ องเทียวทุกท่ านทราบว่าร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะ
ชมซึ งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 60-90 นาที ซื อหรื อไม่ ซือขึนอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบั งคับ
ใดๆ ทังสิ นหากท่ านปฏิเสธทีจะไม่ เข้าร้ านดังกล่ าว ทางบริ ษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากท่ านเป็ นจํานวน
เงิน 400 หยวน / คน / วันทีไม่ เข้ าร้ าน
บริ ษทั ฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพือให้โปรแกรมการท่องเทียวเป็ นไปอย่างราบรื น
และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
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 บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ทีเกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอืนๆทีอยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญ
หาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล หรื อกรณี ทีท่านถูกปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าทีกรมแรงงาน
ทังจากไทย และต่างประเทศซึ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้อนั เนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ นแต่ทงนี
ั ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้โดยขอ
สงวนสิ ทธิ การจัดหานี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานีคิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรั บสู งขึน บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ทีจะปรับราคาตัว
เครื องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ ค รบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่ า งประเทศแบบเหมาขาดก่ อ น
ออกเดินทางแล้ว
กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ นอัตราค่ า
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิดสิ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุทเกิ
ี ดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
ในกรณี ทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที ของบริ ษทั ฯก่ อนทุกครัง มิฉะนันทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทังสิ น
 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรั บในเงือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีได้ระบุไว้แล้วทังหมด

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนืองจากทาง
บริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็ นหลัก**
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