บริษทั อันอัน แทรเวลจํากัด
ใบอนุ ญาตเลขที่ 11/06144
268/6 ถ.ลาดพร้าว122(มหาดไทย1)วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 062-8982465 / 086-9085995

ID Line : linglingthai

www.an-antravel.com E-Mail : an-antravel@hotmail.com

วันที่

กําหนดการ

1

กรุ งเทพฯ-มาเก๊ า (NX885 : 11.50-15.45)
โบสถ์ เซนต์ พอล-ช้ อปปิ้ งเซนาโด้ สแควร์
ร้ านขนมพืน้ เมือง-การแสดงนํา้ พุเต้ นระบํา
มาเก๊ า-จูไห่

2

วัดผู่ถอ-ร้ านผ้ าไหม-ร้ านหยก
CHIME LONG OCEAN KINGDOM

เช้ า
X



เทีย่ ง เย็น

โรงแรม

✈

GREENTREE ALLIANCE
 HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว



GREENTREE ALLIANCE
HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

X

SHNXMFM6 มาเก๊า จูไห่ Chimelong 3วัน 2 คืน(NX) ม.ค.-มี.ค.61/Y-231217
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จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก
ร้ านบัวหิมะ-จูไห่ -มาเก๊ า-วัดเจ้ าแม่ กวนอิม
THE PARISIAN-THE VENETIAN
มาเก๊ า-กรุ งเทพ ฯ (NX882 : 19.00-20.50)

3





✈

กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน 110 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง

 กําหนดการเดินทาง เดือนมกราคม-มีนาคม 2561
วันแรก
09.00 น.
11.50 น.
15.45 น.

คํ่า

วันทีส่ อง
เช้ า

กรุ งเทพฯ-มาเก๊ า-โบสถ์ เซนต์ พอล-ช้ อปปิ้ งเซนาโด้ สแควร์ -ร้ านขนมพืน้ เมือง-การแสดงนํา้ พุเต้ นระบํา
มาเก๊ า-จูไห่
 พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ N
สายการบิน AIR MACAU (NX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
 เหิ รฟ้าสู่ มาเก๊ า โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX885 (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินมาเก๊ า เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นดินแดนแห่ งการพนันและคาสิ โนนามระบือ ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง นําท่านชม โบสถ์ เซนต์ พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิตา
เลี ยนได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุ สาวรี ยแ์ ห่ งศาสนาคริ สต์ที่ย่ิงใหญ่ที่ สุดในดิ นแดนตะวันออกไกล
อิสระให้ท่าน ช้ อปปิ้ งเซนาโด้ สแควร์ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งยอดนิ ยม ซึ่ งรวมไว้ดว้ ยร้านค้าต่างๆมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ น เสื้ อผ้าแฟชัน่ สิ นค้าแบรนด์เนม เฟอร์ นิเจอร์ โบราณ เครื่ องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก
ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานี ส และอาหารจี นตามแบบตําหรับ ดัง่ เดิ ม รวมไปถึ งร้ าน
ขนมอบ ขนมพื้นเมื อง ร้ านขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ ร้ านขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปั จจุบนั ฯลฯ
จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านขนมพื้นเมื อง อาทิเช่น ทองม้วนไส้หมูหยอง, ทองพับไส้หมูหยอง, คุ กกี้แอ
ลมอล, ขนมเบี้ย, มะนาวโปรตุเกส, หมูหวาน, ท๊อปฟี่ นม ฯลฯ ซึ่ งเป็ นขนมที่ข้ ึนชื่อของเมืองมาเก๊า
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม การแสดงนํ้าพุเต้ นระบํา บริ เวณด้านหน้าของ โรงแรม Wynn Hotel ที่เป็ นที่กล่าวขานด้าน
ความสวยงามอลัง การ โดยเปิ ดการแสดงทุ ก 15 นาที ตั้ง แต่ เวลา 11.00 - 00.00 น. ใช้เวลาแสดง
ประมาณ 10 นาที (โชว์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
เมื อ งจู ไห่ ผ่ านด่ านกงเป่ ย ท่ านจะต้ อ งลากกระเป๋ าสั ม ภาระของท่ านเอง (ระยะทางระหว่ างด่ า น
ประมาณ 500 เมตร) ในการเดิ นทางข้ ามด่ านและผ่ านพิ ธีการตรวจคนเข้ าเมื อ งใช้ เวลาในการเดิ น
ประมาณ 45-60นาที เมื องจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่ ” ได้รับการยกย่อง
จากสหประชาชาติให้เป็ น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
พักที่ GREENTREE ALLIANCE HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
วัดผู่ถอ-ร้ านผ้ าไหม-ร้ านหยก-CHIME LONG OCEAN KINGDOM
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

SHNXMFM6 มาเก๊า จูไห่ Chimelong 3วัน 2 คืน(NX) ม.ค.-มี.ค.61/Y-231217

2

เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า
วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

นําท่านสู่ วัดผู่ถอ นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความ
โชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์เพื่ออายุยืน
จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านผ้ าไหม ที่ข้ ึนชื่ อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลื อกซื้ อสิ นค้าที่ ทาํ จากผ้า
ไหม เช่น ผ้าห่ ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น นําท่านชม ร้ านหยก ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนําโชค ให้ท่านได้
เลือกซื้ อเป็ นของฝากลํ้าค่า
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ CHIME LONG OCEAN KINGDOM ซึ่ งเป็ น โลกใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เปิ ดตัว
ไปเมื่อเดื อนมีนาคม 2557 ภายในประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าํ ขนาดใหญ่ จัดแสดงสัตว์ทะเล
หลากหลายชนิ ด ในตูป้ ลาขนาดมหึ มานี้ จะมีอุโมงค์กระจกที่จะช่วยให้นกั ท่องเที่ยวสามารถชื่ นชม
สัตว์ทะเลในตูป้ ลายักษ์แบบ 180 องศาเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยงั มีการแสดงความสามารถของสัตว์น้ าํ
ชนิ ด ต่ า งๆ อย่างเช่ น วาฬ และโลมา รวมไปถึ ง เครื่ องเล่ น ในสวนสนุ ก อี ก มากมาย ทางด้า นของ
ประธานกิ นเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ ดส์ ได้เดิ นทางมาเพื่ อมอบเกี ยรติ บ ตั รให้ก ับ ทาง CHIME LONG
OCEAN KINGDOM ในการสร้ างสถิติโลกใหม่ถึง 5 รายการ โดยรวมถึ ง อะควาเรี่ ยมขนาดใหญ่
และมีความยาวที่สุดในโลก และสวนสนุ กทางทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อีกด้วย (หมายเหตุ :
รวมบัตรค่ าเข้ า ซึ่งสามรถเข้ าชมสวนนํา้ และเล่ นเครื่ องเล่ นได้ ทุกชนิด)
 อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการทํากิจกรรมต่ างๆ
พักที่ GREENTREE ALLIANCE HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ร้ านบัวหิมะ-จูไห่ -มาเก๊ า-วัดเจ้ าแม่ กวนอิม-THE VENETIANTHE PARISIAN-มาเก๊ า-กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรี ยกว่า จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล หรื อ หวีหนี่ รู ปปั้ นสาวงามกลาง
ทะเลสู ง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล ให้ท่านอิสระถ่ายรู ปกันตามอัธยาศัย ผ่ านชม ถนนคู่รัก ซึ่ งเป็ น
ถนนเลี ยบชายหาดที่ แสนจะโรแมนติกซึ่ งทางรัฐบาลเมืองจู ไห่ ได้ทาํ ไว้ข้ ึนเพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจและยังเป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านบัวหิมะ ยาสามัญประจํา
บ้านที่มีชื่อเสี ยง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, นํ้าร้อนลวก เป็ นต้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....เป๋าฮื้อ+ไวน์ แดง
นําท่านเดิ นทางสู่ มาเก๊ า ผ่ านด่ านกงเป่ ย ท่ านจะต้ องลากกระเป๋าสั ม ภาระของท่ านเอง (ระยะทาง
ระหว่ างด่ านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ ามด่ านและผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองใช้ เวลาใน
การเดินประมาณ 45-60นาที จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิม เป็ นวัดใหญ่และเก่าแก่มาก
ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดสัมผัสได้ถึงความศักดิ สิทธิ และมนต์ขลัง
อันเก่าแก่ของสถาปั ตยกรรมของ ชาวจีนที่ดูมีเสน่ ห์ในแบบฉบับของชาวจีน และองค์ที่โดดเด่นเป็ น
พิเศษเห็ นจะเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่ แต่งองค์ทรงเครื่ องด้วยชุ ดเจ้าสาวของจีนที่ตดั เย็บด้วยผ้าไหม
อย่างงดงาม นําท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ให้
ความบันเทิง และเป็ นสถานที่ชอ้ ปปิ้ ง พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิ ดพร้อม
ให้บริ การแก่ ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ ง เพื่อลิ้มลองเมนู ต่างๆ ที่ท่านชื่ นชอบ
พร้ อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรื อเวนิ สที่อิตาลี สถาปั ตยกรรมเวนิ วสตรี ทสเคปสี สัน
สดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ต้ งั อยูใ่ จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ ยน มาเก๊า รี สอร์ ท โอเต็ล และใน
บริ เวณใกล้เคี ย งท่ า นยัง สามารถเดิ น ชมแหล่ งท่ องเที่ ย วแห่ งใหม่ THE PARISIAN ชมหอไอเฟล
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คํ่า
19.00 น.
20.50 น.

จําลอง ห้ามพลาด!! กับมุมถ่ายรู ปสวยๆของที่นี่ เพลินเพลิดกับเสน่ห์และความโรแมนติคของเมืองปา
ริ สแห่งเอเชีย (ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายในการขึน้ ชมวิวบนหอไอเฟล)
 อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามมบิน
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ. .........   
********ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 10 ท่ านขึน้ ไป ***)

มาเก๊ า 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 23-25 มกราคม 2561

11,999 บาท

14,999 บาท

3,000 บาท

5,999 บาท

วันที่ 17-19 / 25-27 มีนาคม 2561

11,999 บาท

14,999 บาท

3,000 บาท

5,999 บาท

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่ าตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ าภาษีสนามบินทุ กแห่ ง หากสายการบิ นมีการปรั บราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
นํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเ้ ช็ คภาษีนํา้ มัน ณ วันที่ 23 ธ.ค. 60 เป็ นเงิน 2,500 บาท
3. ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศจีนแบบ 144 ชั่ วโมง (ไม่ มีค่าใช้ จ่ายในการยื่นวีซ่า เฉพาะหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)กรณีทวี่ ซี ่ า
เข้ าประเทศจีนแบบ 144 ชั่ วโมง ถูกยกเลิกไม่ ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทําให้ มีเหตุต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว (ยื่นที่ศูนย์ ยื่นวีซ่าจีน
ประจําประเทศไทย) ทางบริ ษัทฯ จะขอเก็บหนังสื อเดินทางตัวจริ ง, รู ปถ่ ายหน้ าตรง รู ปสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้น
หลังสี ขาวเท่ านั้น จํานวน 2 รู ป และเอกสารตามกฎของการยื่นวีซ่าจีน พร้ อมชํ าระค่ าวีซ่าจีนเพิ่มจากค่ าทัวร์ ยื่น
ธรรมดา 4 วันทําการ ชํ าระ 1,500 บาท / ยืน่ ด่ วน 2 วันทําการ ชํ าระ 2,550 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สํ าหรั บผู้ถือ
หนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น) (ในกรณีที่ลูกค้ าแจ้ งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่า
กรณีใดทั้งสิ้น)
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,
ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
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7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณี ลู ก ค้ าท่ านใดสนใจ ซื้ อ ประกัน การเดิ น ทางเพื่ อ ให้ ค ลอบคลุม ในเรื่ อ งของสุ ข ภาพ ท่ า น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บาท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ คุ้มครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ ํา นาจของสุ รายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ าบริการดังกล่ าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ าบริ การเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ ป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!!
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 110 หยวนต่ อคน (เด็กชํ าระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่)
4. ค่ าภาษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
5. ค่ าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
6. ค่ าทัวร์ ชาวต่ างชาติ เก็บเพิม่ 800 หยวน/ท่ าน/ทริป
เงื่อนไขการทําการจอง และชํ าระเงิน
1. ในการจองครั้ งแรก ชํ าระยอดเต็มจํ านวน (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้ อมส่ งสํ าเนาหนังสื อเดินทาง
ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทั้งหมด
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่ อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
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 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคื นเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 ตามนโยบายร่ ว มกั บ การท่ อ งเที่ ยวแห่ งเมื อ งจี น ทุ ก เมื อ ง กํ าหนดให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ าพื้ น เมื อ งให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ รู้ จักคือ ร้ านขนมพื้อเมือง, ร้ านหยก, ร้ านผ้ าไหม,ร้ านบัวหิมะ ซึ่ งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรม
ทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะ
ชม ซึ่ งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 60-90 นาที ซื้ อหรื อไม่ ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับ
ใดๆ ทั้งสิ้น หากท่ านปฏิเสธทีจ่ ะไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าว ทางบริ ษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจํานวน
เงิน 400 หยวน / คน / วันทีไ่ ม่ เข้ าร้ าน
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิ วตั ิ และอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุ มของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิ ดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถู กทําร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตราค่ า
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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** ก่อนทําการจองทัวร์ ทกุ ครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก **
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