รหัสทัวร์ : THS3-NX-HK-14MAY-1JUL17H

วันที่
1

กำหนดกำร
กรุงเทพ ฯ-มำเก๊ำ (NX885 : 11.50-15.35)
โบสถ์ เซนต์ พอล-ช้ อปปิ้ งเซนำโด้ สแควร์ -ร้ านขนม
พืน้ เมือง-กำรแสดงนำ้ พุเต้ นระบำ

เช้ ำ

เทีย่ ง

เย็น

โรงแรม

X

X



GRAND VIEW HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 3 ดำว
PHOENIX VALLEY
HOLIDAY HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 3 ดำว

2

มำก๊ำ-จูไห่ -ร้ านบัวหิมะ-ร้ านผ้ าไหม-จูไห่ ฟิชเชอร์
เกิร์ล-ผ่ ำนชมถนนคู่รัก-CHIME LONG
OCEAN KINGDOM





X

3

ร้ านหยก-ตลำดใต้ ดินก๊กเป่ ย-จูไห่ -มำเก๊ำ
THE VENETIAN-THE PARISIAN-มำเก๊ำ
กรุงเทพ ฯ (NX882 : 19.00-20.50)





X

*** กรุณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 90 หยวน/คน
ตลอดกำรเดินทำง (เด็กเก็บเท่ ำผู้ใหญ่ )***

รหัสทัวร์ : THS3-NX-HK-14MAY-1JUL17H

 กำหนดกำรเดินทำง เดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน 2560
วันแรก
กรุงเทพฯ-มำเก๊ ำ-โบสถ์ เซนต์ พอล-ช้ อปปิ้ งเซนำโด้ สแควร์ -ร้ านขนมพืน้ เมือง-กำรแสดงนำ้ พุเต้ นระบำ
08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ ำงประเทศ) ชั้น 4 เคำน์ เตอร์ N สำยกำร
บิน AIR MACAU (NX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
11.50 น.
ออกเดินทางสู่ มำเก๊ำ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX885 (บริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
15.35 น.
เดินทางถึง สนำมบินมำเก๊ ำ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นดินแดนแห่ งการพนันและคาสิ โนนามระบือ ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง นาท่านชม โบสถ์ เซนต์ พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิตา
เลียนได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุ สาวรี ยแ์ ห่ งศาสนาคริ สต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดิ นแดนตะวันออกไกล
อิสระให้ท่าน ช้ อปปิ้ งเซนำโด้ สแควร์ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งยอดนิ ยม ซึ่ งรวมไว้ดว้ ยร้านค้าต่างๆมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ น เสื้ อผ้าแฟชัน่ สิ นค้าแบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์โบราณ เครื่ องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก
ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานี ส และอาหารจีนตามแบบตาหรับดัง่ เดิ ม รวมไปถึงร้าน
ขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปั จจุบนั ฯลฯ
จากนั้นนาท่านแวะ ร้ ำนขนมพื้นเมือง อาทิเช่น ทองม้วนไส้หมูหยอง, ทองพับไส้หมูหยอง, คุกกี้แอ
ลมอล, ขนมเบี้ย, มะนาวโปรตุเกส, หมูหวาน, ท๊อปฟี่ นม ฯลฯ ซึ่งเป็ นขนมที่ข้ ึนชื่อของเมืองมาเก๊า
คำ่
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม กำรแสดงน้ำพุเต้ นระบำ บริ เวณด้านหน้าของ โรงแรม Wynn Hotel ที่เป็ นที่กล่าวขานด้าน
ความสวยงามอลังการ โดยเปิ ดการแสดงทุก 15 นาที ตั้งแต่เวลา 11.00 - 00.00 น. ใช้เวลาแสดง
ประมาณ 10 นาที (โชว์ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ)
พักที่ GRAND VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่ ำระดับ 3 ดำว
วันทีส่ อง
มำก๊ำ-จูไห่ -ร้ านบัวหิมะ-ร้ านผ้ าไหม-จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-ผ่ ำนชมถนนคู่รัก-CHIME LONG OCEAN KINGDOM
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ จู ไห่ ผ่ ำนด่ ำนกงเป่ ย ท่ ำนจะต้ องลำกกระเป๋ำสั มภำระของท่ ำนเอง (ระยะทำง
ระหว่ ำงด่ ำนประมำณ 500 เมตร) ในกำรเดินทำงข้ ำมด่ ำนและผ่ ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมืองใช้ เวลำใน
กำรเดินประมำณ 45-60นำที เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่ ” ได้รับการ
ยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็ น “เมืองมหัศจรรย์แห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน” นาท่านแวะ ร้ ำนบัว
หิมะ ยาสามัญประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ าร้อนลวก เป็ นต้น จากนั้น
นาท่านแวะ ร้ ำนผ้ ำไหม ที่ข้ ึนชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าที่ทาจากผ้าไหม เช่น
ผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
เทีย่ ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ ำย
นาท่านชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ ที่มีชื่อเรี ยกว่า จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล หรื อ หวีหนี่ รู ปปั้ นสาวงามกลาง
ทะเลสู ง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล ให้ท่านอิสระถ่ายรู ปกันตามอัธยาศัย ผ่ ำนชม ถนนคู่รัก ซึ่ ง
เป็ นถนนเลี ย บชายหาดที่ แ สนจะโรแมนติ ก ซึ่ ง ทางรั ฐ บาลเมื อ งจู ไ ห่ ไ ด้ทาไว้ข้ ึ น เพื่ อเป็ นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและยังเป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย จากนั้นนาท่านสู่ CHIME LONG
OCEAN KINGDOM ซึ่ งเป็ น โลกใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เปิ ดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม 2557
ภายในประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าขนาดใหญ่ จัดแสดงสัตว์ทะเลหลากหลายชนิ ด ในตูป้ ลา
ขนาดมหึ มานี้ จะมีอุโมงค์กระจกที่จะช่วยให้นกั ท่องเที่ยวสามารถชื่นชมสัตว์ทะเลในตูป้ ลายักษ์แบบ
180 องศาเลยทีเดียว นอกจากนี้ยงั มีการแสดงความสามารถของสัตว์น้ าชนิดต่างๆ อย่างเช่น วาฬ และ
โลมา รวมไปถึงเครื่ องเล่นในสวนสนุ กอีกมากมาย ทางด้านของประธานกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ ดส์
ได้เดินทางมาเพื่อมอบเกียรติบตั รให้กบั ทาง CHIME LONG OCEAN KINGDOM ในการสร้าง

รหัสทัวร์ : THS3-NX-HK-14MAY-1JUL17H

คำ่
วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

คำ่
19.00 น.
20.50 น.

สถิติโลกใหม่ถึง 5 รายการ โดยรวมถึง อะควาเรี่ ยมขนาดใหญ่ และมีความยาวที่สุดในโลก และสวน
สนุกทางทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อีกด้วย (หมำยเหตุ : รวมบัตรค่ ำเข้ ำ ซึ่งสำมรถเข้ ำชมสวน
นำ้ และเล่นเครื่ องเล่นได้ ทุกชนิด)
 อำหำรคำ่ อิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรทำกิจกรรมต่ ำงๆ
พักที่ PHOENIX VALLEY HOLIDAY HOTEL หรื อเทียบเท่ ำระดับ 3 ดำว
ร้ านหยก-ตลำดใต้ ดินก๊กเป่ ย-จูไห่ -มำเก๊ำ- THE VENETIAN-THE PARISIAN -มำเก๊ำ-กรุงเทพ ฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม ร้ ำนหยก ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากล้ าค่า จากนั้นนา
ท่านช้อปปิ้ งที่ ตลำดใต้ ดินก๊ กเป่ ย เป็ นย่านช้อปปิ้ งที่ต้ งั อยู่ติดชายแดนมาเก๊า มีสินค้าให้ท่านได้เลือก
ซื้อมากมาย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ มำเก๊ ำ ผ่ ำนด่ ำนกงเป่ ย ท่ ำนจะต้ องลำกกระเป๋ำสั มภำระของท่ ำนเอง (ระยะทำง
ระหว่ ำงด่ ำนประมำณ 500 เมตร) ในกำรเดินทำงข้ ำมด่ ำนและผ่ ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมืองใช้ เวลำใน
กำรเดินประมำณ 45-60นำที นาท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่ งอานวย
ความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และเป็ นสถานที่ชอ้ ปปิ้ ง พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่ อดังมากมายกว่า
350 ร้าน ที่เปิ ดพร้อมให้บริ การแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ ง เพื่อลิ้มลองเมนู
ต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรื อเวนิสที่อิตาลี สถาปั ตยกรรมเว
นิ วสตรี ทสเคปสี สันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ต้ งั อยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ ยน มาเก๊า รี
สอร์ ท โอเต็ล และในบริ เวณใกล้เคียงท่านยังสามารถเดิ น ชมแหล่งท่องเที่ ยวแห่ งใหม่ THE
PARISIAN ชมหอไอเฟลจาลอง ห้ามพลาด!! กับมุมถ่ายรู ปสวยๆของที่นี่ เพลินเพลิดกับเสน่ห์และ
ความโรแมนติคของเมืองปาริ สแห่งเอเชีย (ไม่ รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขึน้ ชมวิวบนหอไอเฟล)
 อำหำรคำ่ อิสระตำมอัธยำศัย
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามมบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882 (บริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...............
******************************

ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร
 ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ 
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ต้งั แต่ 15 ท่ ำนขึน้ ไป ***)
หมำยเหตุ : ตำมนโยบำย ร่ วมกับกำรท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้ มีกำร ประชำสั มพันธ์ สินค้ ำพื้นเมือง
ให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ รู้ จักคือ ร้ านขนมพืน้ เมือง, ร้ านบัวหิมะ, ร้ านหยก, ร้ านผ้ าไหม, ซึ่งจำเป็ นต้ อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ ำนทรำบว่ ำ ร้ ำนทุก
ร้ ำนจำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำนแวะชมซึ่งจะใช้ เวลำร้ ำนละประมำณ 45-90 นำที ซื้ อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กับ
ควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก ไม่ มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ ำนใดทีต่ ้ องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำทีก่ ่ อนทุกครั้ง
*ก่ อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก*
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มำเก๊ ำ จูไห่ Chimelong 3 วัน 2 คืน
กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ 14-16 พฤษภำคม 2560
วันที่ 08-10 / 15-17 / 22-24
29 มิถุนำยน-01 กรกฎำคม 2560

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ อง
ละ 2 ท่ ำนรำคำท่ ำนละ

พักเดีย่ วจ่ ำยเพิม่
ท่ ำนละ

12,888 บำท

3,500 บำท

12,888 บำท

3,500 บำท

รำคำพิเศษไม่ รับจอยแลนด์ และไม่ มรี ำคำเด็ก
หมำยเหตุ

รำคำทัวร์ นี้ ไม่ แจกกระเป๋ำ ซึ่งรำคำทัวร์ ดังกล่ ำวอำจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจำกสภำวะน้ำมันโลกที่มี
กำรปรั บรำคำสู งขึน้ ทำให้ สำยกำรบินอำจมีกำรปรั บรำคำภำษีน้ำมันขึน้ ในอนำคต ซึ่งทำงบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ ำภำษีนำ้ มันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาหนดไว้ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ 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 และผูท้ ี่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
ธรรม์ ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อประกันกำรเดินทำงเพื่ อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภำพ ท่ ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้ อัตรำเบีย้ ประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ คุ้มครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ย
สติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
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อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่ ำวีซ่ำจีนและมำเก๊ำ สำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงต่ ำงชำติทรี่ ะบุว่ำต้ องยื่นวีซ่ำจีนและมำเก๊ำ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่ ำทิปไกด์ ,หัวหน้ ำทัวร์ และคนขับรถ 90 หยวน ต่ อลูกค้ำ (เด็กเก็บเท่ ำผู้ใหญ่ )
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้ ำต้ องกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ ำ
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ ำนั้น และโปรดแจ้ งทำงบริษัทฯ จะออกให้ ภำยหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ ำนั้น
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในการจอง ชำระยอดเต็มจำนวน ตามราคาทัวร์ที่ระบุไว้ในโปรแกรม เนื่องจากเป็ นราคาทัวร์โปรโมชัน่
2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทำงบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่ ำใช้ จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกท่ ำนเป็ นจำนวนเงิน 300 หยวน คน /วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. โรงแรมที่อยูใ่ นรายการเป็ นการนาเสนอเท่านั้นเมื่อทาการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยูใ่ นระดับ
เดียวกันแต่อาจจะไม่ได้อยูใ่ นย่านเดียวกัน
7. กำรยกเลิก
7.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่ ำใช้ จ่ำยตำมที่เกิดขึน้ จริง
7.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่ ำใช้ จ่ำยตำมที่เกิดขึน้ จริง
7.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่ ำใช้ จ่ำยตำมที่เกิดขึน้ จริง
7.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด 100% ของรำคำทัวร์
7.5 ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลทีต่ ้ องกำรันตีมัดจำกับสำยกำรบิน หรื อกรุ๊ปทีม่ ีกำรกำรัน
ตีค่ำมัดจำที่พกั โดยตรงหรื อโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคืนเงินได้
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ
หรื อค่ ำทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจำกค่ ำตั๋วเป็ นกำรเหมำจ่ ำยในเทีย่ วบินนั้นๆ
หมำยเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
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6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11.เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้ อควรระวัง!!
หนังสื อเดินทางต่างชาติ กรุ ณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งว่าต้องทาการยืน่ วีซ่าเข้าฮ่องกง และมาเก๊าหรื อไม่
** ท่ ำนสำมำรถสอบถำมข้ อมูลได้ ที่ กำรท่ องเทีย่ วฮ่ องกง โทร. 02-233-7377
**ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำงบริษัทฯ จะอิง
ตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก**
พำสปอร์ ต ควรมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ ำน

