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1

กรุ งเทพ ฯ-มาเก๊า (NX885 : 11.35-15.25)
โบสถ์ เซนต์ พอล-ช้ อปปิ้ งเซนาโด้ สแควร์
ร้ านขนมพืน้ เมือง-การแสดงนํา้ พุเต้ นระบํา

2

มาก๊า-จูไห่ -ร้ านบัวหิมะ-ร้ านผ้ าไหม
จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก
CHIME LONG OCEAN KINGDOM



3

ร้ านหยก-ตลาดใต้ ดินก๊กเป่ ย-จูไห่ -มาเก๊า
THE VENETIAN-THE PARISIAN
มาเก๊ ากรุ งเทพ ฯ(NX882 : 19.00-21.00)



โรงแรม



GRAND VIEW HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว



X

PHOENIX VALLEY
HOLIDAY HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว



✈

 ราคาข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่าทิปไกด์ ท้องถิน่ และคนขับรถ ท่ านละ 1,200 บาท /ทริป/
ต่ อท่ าน ในส่ วนค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขึน้ อยู่กบั ความพึงพอใจของท่ าน
 ราคาเด็กตํา่ กว่า 18 ปี เก็บเพิม่ จากค่าทัวร์ ข้างต้ น 2,000 บาท
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 กําหนดการเดินทาง เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560
วันแรก
08.30 น.
11.35 น.
15.25 น.

คํ่า

วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

กรุ งเทพฯ-มาเก๊า-โบสถ์เซนต์ พอล-ช้ อปปิ้ งเซนาโด้ สแควร์-ร้ านขนมพืน้ เมือง-การแสดงนํา้ พุเต้ นระบํา
 พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ N
สายการบิน AIR MACAU (NX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
่ าโดยสายการบินAIR MACAU เที่ยวบินทีNX885
ออกเดินทางสูมาเก๊
่
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื)่อง
เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นดินแดนแห่งการพนันและคาสิ โนนามระบือ ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง นําท่านชม โบสถ์ เซนต์ พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่ อ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตา
เลียนได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุสาวรี ยแ์ ห่งศาสนาคริ สต์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล
อิสระให้ท่าน ช้ อปปิ้ งเซนาโด้ สแควร์ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งยอดนิยม ซึ่ งรวมไว้ดว้ ยร้านค้าต่างๆมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ น เสื้ อผ้าแฟชัน่ สิ นค้าแบรนด์เนม เฟอร์ นิเจอร์โบราณ เครื่ องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก
ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีนตามแบบตําหรับดัง่ เดิม รวมไปถึงร้าน
ขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปั จจุบนั ฯลฯ
จากนั้น นําท่านแวะ ร้ านขนมพืน้ เมือง อาทิเช่น ทองม้วนไส้หมูหยอง , ทองพับไส้หมูหยอง , คุกกี้แอ
ลมอล, ขนมเบี้ย, มะนาวโปรตุเกส, หมูหวาน, ท๊อปฟี่ นม ฯลฯ ซึ่ งเป็ นขนมที่ข้ ึนชื่อของเมืองมาเก๊า
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม การแสดงนํา้ พุเต้ นระบํา บริ เวณด้านหน้าของ โรงแรม Wynn Hotel ที่เป็ นที่กล่าวขานด้ าน
ความสวยงามอลังการ โดยเปิ ดการแสดงทุก 15 นาที ตั้งแต่เวลา 11.00 - 00.00 น. ใช้เวลาแสดง
ประมาณ 10 นาที (โชว์อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)
พักที่ GRAND VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
มาก๊าจ- ูไห่ -ร้ านบัวหิมะ-ร้ านผ้ าไหม-จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-CHIME LONG OCEAN KINGDOM
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ จูไห่ ผ่านด่ านกงเป่ ย ท่านจะต้ องลากกระเป๋ าสั มภาระของท่านเอง (ระยะทาง
ระหว่างด่ านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ ามด่ านและผ่านพิธีการตรวจคนเ ข้ าเมืองใช้ เวลาใน
การเดินประมาณ 45-60นาที เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่ ” ได้รับการ
ยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็ น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ” นําท่านแวะ ร้ าน
บัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถู กไฟไหม้ , นํ้าร้อนลวก เป็ นต้น
จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านผ้าไหม ที่ข้ ึนชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าที่ทาํ จากผ้า
ไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรี ย กว่า จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล หรื อ หวีหนี่ รู ปปั้ นสาวงามกลาง
ทะเลสู ง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล ให้ท่านอิสระถ่ายรู ปกันตามอัธยาศัย ผ่านชม ถนนคู่รัก ซึ่ง
เป็ นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่ งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทาํ ไว้ข้ ึนเพื่อเป็ นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและยังเ ป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย จากนั้น นําท่านสู่ CHIME LONG
OCEAN KINGDOM ซึ่ งเป็ น โลกใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เปิ ดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม 2557
ภายในประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าํ ขนาดใหญ่ จัดแสดงสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด ในตูป้ ลา
ขนาดมหึ มานี้ จะมีอุโมงค์กระจกที่จะช่วยให้นกั ท่องเที่ยวสามารถชื่นชมสัตว์ทะเลในตูป้ ลายักษ์แบบ
180 องศาเลยทีเดียว นอกจากนี้ยงั มีการแสดงความสามารถของสัตว์น้ าํ ชนิดต่างๆ อย่างเช่น วาฬ และ
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คํ่า
วันทีส่ าม
เช้ า
เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า
19.00 น.
21.00 น.

โลมา รวมไปถึงเครื่ องเล่นในสวนสนุกอีกมากมาย ทางด้านของประธานกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ ดส์
ได้เดินทางมาเพื่อ มอบเกียรติบตั รให้กบั ทาง CHIME LONG OCEAN KINGDOM ในการสร้าง
สถิติโลกใหม่ถึง 5 รายการ โดยรวมถึง อะควาเรี่ ยมขนาดใหญ่ และมีความยาวที่สุดในโลก และสวน
สนุกทางทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อีกด้วย (หมายเหตุ : รวมบัตรค่ าเข้ า ซึ่งสามรถเข้ าชมสวน
นํา้ และเล่นเครื่องเล่นได้ ทุกชนิด)
 อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการทํากิจกรรมต่ างๆ
พักที่ PHOENIX VALLEY HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
ร้ านหยก-ตลาดใต้ ดินก๊กเป่ ย-จูไห่ -มาเก๊า- THE VENETIAN-THE PARISIAN -มาเก๊า-กรุ งเทพ ฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม ร้ านหยก ซึ่ง เป็ นเครื่ องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากลํ้าค่า จากนั้น นํา
ท่านช้อปปิ้ งทีตลาดใต้
่
ดินก๊กเป่ ยเป็ นย่านช้อปปิ้ งที่ต้ งั อยูต่ ิดชายแดนมาเก๊า มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ผ่านด่ านกงเป่ ย ท่านจะต้ องลากกระเป๋ าสั มภาระของท่านเอง (ระยะทาง
ระหว่างด่ านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ ามด่ านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองใช้ เวลาใน
การเดินประมาณ 45-60นาที นําท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่ งอํานวย
ความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และเป็ นสถานที่ชอ้ ปปิ้ ง พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า
350 ร้าน ที่เปิ ดพร้อมให้บริ การแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนู
ต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรื อเวนิสที่อิตาลี สถาปั ตยกรรมเว
นิวสตรี ทสเคปสี สันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ต้ งั อยูใ่ จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รี
สอร์ท โอเต็ล และในบริ เวณใกล้เคียงท่านยังสามารถเดินชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
THE
PARISIAN ชมหอไอเฟลจําลอง ห้ามพลาด !! กับมุมถ่ายรู ปสวยๆของที่นี่ เพลินเพลิดกับเสน่ห์และ
ความโรแมนติคของเมืองปาริ สแห่งเอเชีย (ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายในการขึน้ ชมวิวบนหอไอเฟล)
 อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามมบิน
ออกเดินทางสูกรุ่ งเทพฯโดยสายการบินAIR MACAU เที่ยวบินทีNX882
่
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื) ่อง
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...............
******************************

ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ
 ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา 
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 15 ท่านขึน้ ไป ***)
หมายเหตุ : ตามนโยบาย ร่ วมกับการท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการ ประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมือง
ให้ นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไปได้ ร้ ู จักคือ ร้ านขนมพืน้ เมือง, ร้ านบัวหิมะ, ร้ านหยก, ร้ านผ้ าไหม, ซึ่งจําเป็ นต้ อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ร้ านทุก
ร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั
ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง
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*ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก*

มาเก๊ า จูไห่ Chimelong 3 วัน 2 คืน
(ราคาเฉพาะคนไทยเท่ านั้น)
กําหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

11,799 บาท
วันที่ 02-04 / 03-05 / 04-06 กรกฎาคม
วันที่ 05-07 / 06-08 / 13-15 / 16-18 / 18-20
12,799 บาท
20-22 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 26-28
27-29 กรกฎาคม
12,799 บาท
วันที่ 24-26 / 27-29 / 29-31 สิงหาคม
วันที่ 03-05 / 04-06 / 05-07 / 07-09 / 10-12
12,799 บาท
12-14 / 14-16 / 17-19 / 18-20 / 19-21
21-23 / 24-26 กันยายน
ราคาพิเศษไม่ รับจอยแลนด์

ราคา เด็กอายุ
ตํา่ กว่ า 18 ปี

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

13,799 บาท 3,500 บาท
14,799 บาท 3,500 บาท
14,799 บาท 3,500 บาท
14,799 บาท 3,500 บาท

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ นี้ ไม่ แจกกระเป๋ า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกทีม่ ี
การปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับรา คาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)
อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาํ หนดไว้ในรายการ
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 144 ชัว่ โมง (เฉพาะหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น ) กรณีทวี่ ซี ่ าเข้ าประเทศจีนแบบ 144
ชั่วโมง ถูกยกเลิกไม่ ว่ากรณีนีใ้ ดๆ ก็ตาม และมีเหตุต้องยืน่ วีซ่าเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสื อเดินทางตัวจริง , รู ป
ถ่ ายรู ปถ่ ายหน้ าตรง รู ปสี ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขาวเท่านั้น จํานวน 2 รุ ป พร้ อมชําระค่ าวีซ่า ยืน่ ธรรมดา 4
วันทาการ ชาระค่ า 1,500 บาท / ยืน่ ด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิม่ 2,550 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น
สาหรั บผู้ถอื หนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
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 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิ20นกิโลกรัม, ค่าประกันวินศาภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
ธรรม์ ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพือ่ ให้ คลอบคลุมในเรื่องของสุ ขภาพ ท่ าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ 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 , การติดเชื้อ , ไวรัส , ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง , อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา , การฆ่าตัวตาย, เสี ย
สติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่ าวีซ่าจีนและมาเก๊า สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางต่ างชาติทรี่ ะบุว่าต้ องยืน่ วีซ่าจีนและมาเก๊า
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)

 ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่ านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน ในส่ วนค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขึน้ อยู่กบั
ความพึงพอใจของท่ าน (เด็กเก็บเท่ าผู้ใหญ่ )
 ค่าทัวร์ ชาวต่ างชาติเก็บเพิม่ 1,000 หยวน/ท่ าน/ทริป

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องการใบเสร็ จรับเงินทีถ่ ูกต้ อง จะต้ องบวกค่ า
ภาษีมูลค่ าเพิม่ และหัก ณ ทีจ่ ่ าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ านั้น
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ ในการจอง ชําระยอดเต็มจํานว น ภายใน 2 วันหลังการจอง พร้ อมส่ งสํ าเนาหน้ า
พาสปอร์ ตให้ กบั ทางบริษัทฯ
2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินท าง ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไ ม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน คน /วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. โรงแรมที่อยูใ่ นรายการเป็ นการนําเสนอเท่านั้น เมื่อทําการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่ งจะอยูใ่ นระดับ
เดียวกันแต่อาจจะไม่ได้อยูใ่ นย่านเดียวกัน
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7. การยกเลิก
7.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่ าใช้ จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
7.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่ าใช้ จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
7.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่ าใช้ จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
7.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
7.5 ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ ปทีม่ ีการการัน
ตีค่ามัดจําทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา
หรือค่ าทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเทีย่ วบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่าผูใ้ หญ่10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย , การถูกทําร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่าน ถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตั๋ ว
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่
6 เดืาอน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ /หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11.เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ อว่
ษทั าฯท่จะถื
านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้ อควรระวัง!!
หนังสื อเดินทางต่างชาติ กรุ ณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งว่าต้องทําการยืน่ วีซ่าเข้าฮ่องกง และมาเก๊าหรื อไม่
** ท่ านสามารถสอบถามข้ อมูลได้ ที่ การท่ องเทีย่ วฮ่ องกง โทร. 02-233-7377
**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก**
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
(SHNXMFM2) มาเก๊า จูไห่ Chimelong 3D2N (NX) ก.ค.-ก.ย. 60/ GIRL-220517
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