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วนัที ่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-มาเก๊า(NX885 : 11.35-15.25) 
โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปป้ิงเซนาโด้สแควร์ 
ร้านขนมพืน้เมือง-THE VENETIAN-จูไห่ 

X ✈  
JINJIANG INNHOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 
จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ร้านบัวหิมะ 
ร้านผ้าไหม-CHIMELONG OCEAN 
KINGDOM  

  X 
JINJIANG INN HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 
ร้านหยก-ล่องเรือชมสะพานข้ามทะเล ฮ่องกง 
จูไห่มาเก๊า ทีย่าวทีสุ่ดในโลก-จูไห่-มาเก๊า 
กรุงเทพ ฯ(NX882 : 19.00-21.00) 

  ✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน90หยวน /คน ตลอดการเดินทาง  
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กาํหนดการเดนิทางเดอืนมถุินายน-กนัยายน 2561 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-มาเก๊า-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปป้ิงเซนาโด้สแควร์-ร้านขนมพืน้เมือง-THE VENETIAN-จูไห่ 
08.30น.  พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N

สายการบิน AIR MACAU(NX)โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 
11.35น. เหิรฟ้าสู่มาเก๊าโดยสายการบิน AIR MACAUเท่ียวบินท่ี NX885(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
15.25น.  เดินทางถึงสนามบินมาเก๊าเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นดินแดนแห่งการพนนัและคาสิโนนามระบือผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านชม โบสถ์เซนต์พอล  ซากโบสถท่ี์มีช่ือ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล อิสระให้
ท่าน ช้อปป้ิงเซนาโด้สแควร์  เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยม ซ่ึงรวมไวด้ว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย ไม่วา่จะ
เป็น เส้ือผา้แฟชัน่ สินคา้แบรนดเ์นม เฟอร์นิเจอร์โบราณ เคร่ืองประดบั รวมไปถึงของท่ีระลึก 
ภตัตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีนตามแบบตาํหรับดัง่เดิม รวมไปถึงร้าน
ขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขายสินคา้เพื่อสุขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปัจจุบนั ฯลฯ
จากนั้นนาํท่านแวะ ร้านขนมพืน้เมือง  อาทิเช่น ทองมว้นไส้หมูหยอง, ทองพบัไส้หมูหยอง, คุกก้ีแอ
ลมอล, ขนมเบ้ีย, มะนาวโปรตุเกส, หมูหวาน, ทอ๊ปฟ่ีนม ฯลฯ ซ่ึงเป็นขนมท่ีข้ึนช่ือของเมืองมาเก๊า 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง 
และเป็นสถานท่ีชอ้ปป้ิง พบกบัร้านคา้แบนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อมใหบ้ริการแก่
ท่าน ใหท้่านไดส้ัมผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมใหท้่านได้
สัมผสักบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแก
รนดค์าแนลชอ้ปส์ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเตล็  จากนั้นนาํท่านเดินทาง
สู่เมือง จูไห่ ผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่าน
ประมาณ 500 เมตร)  ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดิน

ประมาณ 45-60นาที เมืองจูไห่  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่”  ไดรั้บการยกยอ่ง
จากสหประชาชาติใหเ้ป็น   “เมืองมหศัจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ”  
พกัที ่JINJIANGINN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว**** 

วนัทีส่อง  จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-CHIMELONG OCEAN  
   KINGDOM  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่าน ชมสัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ท่ีมีช่ือเรียกวา่ จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล หรือหวหีน่ี รูปป้ันสาวงามกลาง
ทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูริ่มทะเล ใหท้่านอิสระถ่ายรูปกนัตามอธัยาศยั ผ่านชมถนนคู่รัก ซ่ึงเป็น
ถนนเลียบชายหาดท่ีแสนจะโรแมนติกซ่ึงทางรัฐบาลเมืองจูไห่ไดท้าํไวข้ึ้นเพื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจและยงัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย จากนั้นนาํ ท่านแวะ ร้านบัวหิมะ ยาสามญัประจาํ
บา้นท่ีมีช่ือเสียง มีสรรพคุณรักษาผวิท่ีถูกไฟไหม,้ นํ้าร้อนลวก เป็นตน้ แลว้นาํท่านแวะ  ร้านผ้าไหม  ท่ี
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ข้ึนช่ือของประเทศของจีน  ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีทาํจากผา้ไหม  เช่น ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็น
ตน้ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านสู่ CHIMELONG OCEAN KINGDOM ซ่ึงเป็น โลกใตท้ะเลขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก เปิดตวั

ไปเม่ือเดือนมีนาคม 2557 ภายในประกอบไปดว้ย พิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ้าขนาดใหญ่  จดัแสดงสัตวท์ะเล
หลากหลายชนิด ในตูป้ลาขนาดมหึมาน้ี จะมีอุโมงคก์ระจกท่ีจะช่วยใหน้กัท่องเท่ียวสามารถช่ืนชม
สัตวท์ะเลในตูป้ลายกัษแ์บบ 180 องศาเลยทีเดียว นอกจากน้ียงัมีการแสดงความสามารถของสัตวน์ํ้า
ชนิดต่างๆ อยา่งเช่น วาฬ และโลมา รวมไปถึงเคร่ืองเล่นในสวนสนุกอีกมากมาย ทางดา้นของ
ประธานกินเนสส์ เวลิด ์เรคคอร์ดส์ ไดเ้ดินทางมาเพื่อมอบเกียรติบตัรใหก้บัทาง  CHIME LONG 
OCEAN KINGDOM  ในการสร้างสถิติโลกใหม่ถึง  5 รายการ โดยรวมถึง อะควาเร่ียมขนาดใหญ่ 
และมีความยาวท่ีสุดในโลก และสวนสนุกทางทะเลท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก อีกดว้ย  (หมายเหตุ : 
รวมบัตรค่าเข้า ซ่ึงสามรถเข้าชมสวนนํา้และเล่นเคร่ืองเล่นได้ทุกชนิด)  

คํ่า อาหารคํ่าอสิระตามอธัยาศัยเพือ่ความสะดวกในการทาํกจิกรรมต่างๆ  
พกัที ่JINJIANGINN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว**** 

วนัทีส่าม ร้านหยก-ล่องเรือชมสะพานข้ามทะเล ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ทีย่าวทีสุ่ดในโลก-จูไห่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านชม ร้านหยกซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันาํโชคใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากลํ้าค่า 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านล่องเรือชมสะพานข้ามทะเล ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ทีย่าวทีสุ่ดในโลกสะพานยาว 55 กิโลเมตรเช่ือม

เกาะฮ่องกง เมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุง้ และเกาะมาเก๊าโดยขั้นตอนสาํคญัอยูท่ี่ตวัสะพานหลกัยาว 
22.9 กิโลเมตร อุโมงคย์าว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตวัสะพานสาํหรับตวัสะพานรูปทรงตวั
วาย จะร่นระยะเวลาการเดินทางระหวา่งฮ่องกงกบัจูไห่จากเดิมสามชัว่โมงเหลือเพียงสามสิบนาที
เท่านั้นซ่ึงนบัวา่ช่วยบูรณาการการคมนาคมขนส่งระหวา่งเมืองใหญ่ของเขตเศรษฐกิจสามเหล่ียมปาก
แม่นํ้าจูเจียงใหมี้ความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน หมายเหตุ :การล่องเรือขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากสภาพ
อากาศไม่เอือ้อาํนวยจนทาํให้ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทฯขอคืนค่าล่องเรือทั้งนีโ้ดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าจากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่มาเก๊าผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระ
ของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)  ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพธีิการ
ตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาท ี 

 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
19.00 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินAIR MACAUเท่ียวบินท่ี NX882 
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
21.00 น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ. ......... 

********ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ******** 
ซ่ือสัตย์จริงใจห่วงใยเน้นบริการคืองานของเรา 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ไป ***) 
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มาเก๊า...ทอดมันกุ้ง 
เวเนเช่ียน จูไห่ Chimelong3 วัน 2 คืน(NX) 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น 
2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

นํ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัร์นีเ้ช็คภาษีนํา้มัน ณ วนัที ่12พ.ค. 61 เป็นเงิน 2,800 บาท 
3. ค่าวซ่ีาเข้าประเทศจีนแบบ 144 ช่ัวโมง(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการยืน่วซ่ีา เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน )กรณทีีว่ซ่ีา

เข้าประเทศจีนแบบ 144 ช่ัวโมงถูกยกเลกิไม่ว่ากรณใีดๆ กต็าม ทาํให้มีเหตุต้องยืน่วซ่ีาเดี่ยว (ยืน่ทีศู่นย์ยืน่วซ่ีาจีน
ประจําประเทศไทย) ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็หนังสือเดินทางตัวจริง , รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด  1.5 X 2 นิว้ พืน้
หลงัสีขาวเท่าน้ัน จํานวน 2 รูปและเอกสารตามกฎของการยืน่วซ่ีาจีน พร้อมชําระค่าวซ่ีาจีนเพิม่จากค่าทวัร์ ยืน่
ธรรมดา 4 วันท าการ ช าระ1 ,500บาท / ยืน่ด่วน 2 วันท าการ ช าระ2 ,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้นส าหรับผู้ถอื
หนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน )(ในกรณทีีลู่กค้าแจ้งยกเลกิการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ ไม่ว่า
กรณใีดทั้งส้ิน) 

4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. นํา้หนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1ช้ิน ต่อท่านนํ้าหนกัตอ้งไม่เกิน7 กิโลกรัม , ค่า

ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ 70 ปี 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็อายุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่9-11 / 14-16 / 23-25 / 28-30 
มถุินายน 2561 

11,999บาท 11,999บาท 3,500 บาท 5,999 บาท 

วนัที ่5-7 กรกฎาคม 2561 12,999 บาท 12,999 บาท 3,500 บาท 5,999 บาท 

วนัที ่4-6 สิงหาคม 2561 12,999 บาท 12,999 บาท 3,500 บาท 5,999 บาท 

วนัที ่2-4/13-15/16-18 กนัยายน 2561 12,999 บาท 12,999 บาท 3,500 บาท 5,999 บาท 
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ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมายเหตุ** ในกรณลีูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางเพือ่ให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ทีเ่จ้าหน้าทีข่องบริษัท ฯ ***ทั้งนีอ้ตัราเบีย้ประกนัเร่ิมต้นที ่330 บาท ขึน้อยู่กบั
ระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติหรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั , การติดเช้ือ , ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา ,โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ , การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตวัตาย , เสียสติ, ตกอยู่
ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด,บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาทการแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม , 
จลาจล, นดัหยดุงาน , การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!! 

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม 90 หยวนต่อคน(เด็กชําระทปิเท่ากบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเกบ็ค่าทปิเพิม่ 60 หยวน  /ท่าน  /ทริป  
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มVAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่าวซ่ีาจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าทวัร์ชาวต่างชาติเกบ็เพิม่800หยวน/ท่าน/ทริป 
เงื่อนไขการทาํการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองคร้ังแรกชําระยอดเต็มจํานวน(ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง)พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง ใหก้บั

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
การยกเลกิการเดินทาง 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนัเกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จักคือ ร้านขนมพือ้เมือง ,ร้านหยก , ร้านผ้าไหม ,ร้านบัวหิมะ  ซ่ึงจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะ
ชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60-90 นาที  ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับ
ใดๆ ทั้งส้ินหากท่านปฏิเสธทีจ่ะไม่เข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจํานวน
เงิน 400 หยวน / คน / วนัทีไ่ม่เข้าร้าน 
บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 บริษทัฯไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย , การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมไดอ้นัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาใหโ้ดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัราค่า 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทาง

บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 


