CODE NX82: มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน
โปรโมชั่นเที่ยว 2 เมือง สุดคุ้ม มีไกด์ รถ พาเที่ยวครบทุกวัน
มาเก๊า ยุโรปใจกลางเอเชีย เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า วิหารเซนต์พอล ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
ขอพรวัดผู่โถว เยี่ยมชมบ้านเกิดท่านซุนยัดเซ็น ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๋งเป่ย
เมนูพิเศษ:เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง , พัก จูไห่ 2 คืน

ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
วันเดินทาง
27-29 ก.ค.
9-11 ส.ค.
13-15 ก.ย.
20-22 ก.ย.
11-13 ต.ค.
18-20 ต.ค.
25-27 ต.ค.
8-10 พ.ย.
22-24 พ.ย.
6-8 ธ.ค.
13-15 ธ.ค.

ราคาผู้ใหญ่
8,888
6,888
7,888
7,888
9,888
7,888
7,888
7,888
7,888
7,888
7,888

ราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก
Infant 7,000฿
(อายุไม่เกิน 2ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

ที่นั่ง
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20-22 ธ.ค.
31 ธ.ค.-2ม.ค.

วันแรก
07.00 น.

10.35 น.
14.20 น.

เย็น

วันที่สอง
เช้า

7,888
13,888

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มาเก๊า-จูไห่-ช้อปปิ้งห้างฮัวฟา

3,500
3,500

20
20

 เย็น

 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 ทางเข้า
อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ สายการบิน AIR MACAU เจ้าหน้าที่ ของบริษัท คอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
ลัดฟ้าสู่ มาเก๊า โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX885
เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง) มาเก๊า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์
อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้ง
และฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ช าวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุท ร
แถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพาเอา
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของ ชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทาให้มา
เก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น
"ยุ โ รปใจกลางเอเชี ย ” จากนั้ น เดิ น ทางสู่ เมื อ งจู ไ ห่ ตั้ งอยู่ ท างใต้ ข องมณฑลกวางตุ้ ง มี พื้ น ที่ ด้ า นทิ ศ
ตะวั นออกติ ด กั บ เซิ นเจิ้น ด้ านทิ ศ ใต้ ติ ด กั บ มาเก๊ า ในปี ค .ศ. 1980 ได้ รับ การยกย่อ งให้ เป็ นเมือ งเศรษฐกิ จ
(SPECIAL AREA) ปั จจุบันเมือ งจูไห่ ได้ มีก ารพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จอย่า งรุดหน้ าทั ด เที ยมเมื อ งอุ ตสาหกรรม
ทั่วไป ตึกรามบ้านช่องในตัวเมืองส่วนใหญ่สร้างขึ้นใหม่สวยงามไม่แพ้เมืองเซินเจิ้น
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างฮัวฟา อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ
:นาท่านสู่ที่พัก XIN YONG FA HOTEL (3*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

บ้านเกิดซุนยัดเซ็น-วัดผู่โถว-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย

 เช้า,เทียง,เย็น

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่ า นเดิ น ทางสู่ เมือ งจงซาน เยี่ ยมชม บ้ า นเกิ ด ดร.ซุ น ยั ด เซ็ น อยู่ ที่ ถ นนตงฟง หมู่ บ้ า นซุ่ ย เฮิ ง ซุ น
ซึ่งเป็น สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1892 เป็นเรือ นสองชั้นขนาด 32 ตร.ม. บนเนื้อ ที่ 400 ตร.ม. ด้านนอกเป็ นแบบ
ยุโรป ภายในตกแต่งแบบศิลปะจีน ปลูกต้นไม้ร่มรื่น ตกแต่งด้วยหินและบ่อน้าพุ ชมหอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น
ซึ่งถูก สร้างโดยผู้ที่ เคารพนั บ ถือ ท่ าน สร้างขึ้ นเพื่ อ ให้ ค นรุ่นหลั งได้ รู้จั ก และระลึ กถึ งท่ าน เพราะท่ านเปรียบ
เหมือน เป็นบิดาของชาวจีนยุคใหม่ เป็นผู้ที่มีพระคุณกับชาวจีนอย่างใหญ่หลวง เพราะเป็นผู้ปลดแอกชาวจีน
ให้ รอดพ้ น จากสั ม คมเดิ ม ที่ ล้ า หลั ง และระบบกษั ต ริ ย์ ราชวงศ์ ชิ ง ซึ่ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ข องหอที่ ร ะลึ ก แห่ ง นี้ คื อ
รูปปั้นเหมือนของตัวท่าน ที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ และแผ่นป้ายที่เขียนว่า “เทียนเซี้ยะ เหวยกง”
ซึ่งท่านก็เป็ นผู้เขียนด้วยตัวของท่านเองถนน แวะชม ร้านสมุนไพรจี น(ยา) แหล่งค้นคว้ายาแผนโบราณ
หรือเป่าฟู่หลิง หรือที่เราเรียกว่า “ บัวหิมะ” ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผล
จากการโดนความร้อนเช่น น้าร้อนลวก หรือ น้ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองบองแผลที่โดนลวกได้ดี
ผ่อนคลายด้วยการนวดฝ่าเท้า พร้อมฟังการบรยายสรรพคุณของสมุนไพรคู่
เที่ยง
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
เดิ นทางสู่ วัดผู่โถว นมัส การองค์สั งกระจายเพื่ อ ความอุด มสมบู รณ์ นมั สการเจ้าแม่ก วนอิ ม เพื่อ ความโชค
ดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์เพื่ออายุยืนนาน
รั ก – จูไห่ฟิ ชแวะชมอัญมณี(หยก) ที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้าเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีน
มีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้าค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้
เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กาไลหยก แหวน หยก หรือ เผ่าเย้า
ซึ่งเป็นเครื่องประดับนาโชค เดินทางมายังศูนย์การค้าใต้ดินชื่อ ตลาดกงเป่ย ศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000กว่า
ร้านค้ามีสิ นค้ าให้ ท่ านเลือ กมากมาย เช่น สินค้าก๊ อปปี้แบรนด์ เนมชั้นนาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อ ผ้า รองเท้ า
กระเป๋ า นาฬิ ก า ของเด็ ก เล่ น ฯลฯ ที่ นี่มี ใ ห้ ท่ า นได้ เลื อ กซื้ อ หมด ให้ ท่ า นอิ ส ระเลื อ กซื้ อ ตามอั ธ ยาศั ย จน
สมควรแก่เวลา
เย็น
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
:นาท่านสู่ที่พัก XIN YONG FA HOTEL (3*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

จู่ไห่-มาเก๊า-รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วิหารเซนต์พอล-เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า
สนามบินมาเก๊า-กรุงเทพฯ
 เช้า,เทียง,-- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทาง ข้ามด่านจูไห่ สู่ มาเก๊า จากนั้น พ าท่ าน เที่ ย วรอบ เก าะมาเก๊ า ช ม วิ ห ารเซ น ต์ พ อ ล
ซากโบสถ์ ที่ มีชื่ อออกแบบโดยสถาปนิก ชาวอิต าเลี ยนด้านหลังของโบสถ์มี พิ พิ ธภั ณฑ์ จัด แสดงประวัติของ
โบสถ์ ซึ่ งโบสถ์ เซนต์ พอลนี้ ได้ รับ การยกย่อ งให้ เป็ นอนุ ส าวรีย์แห่ งศาสนาคริส ต์ที่ ยิ่งใหญ่ ที่ สุ ด ในดิ นแดน
ตะวั นออกไกลแวะช้ อ ปปิ้ งย่ า น ถื อ ได้ ว่ า เป็ นท าเลทองทางธุ รกิ จ ของมาเก๊ าเพราะรวบรวมสิ นค้ า คุ ณ ภาพ
และร้านค้าต่างๆไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ของมา
เก๊าวางขายอยู่ด้วยเรียกว่าช้อปปิ้งที่นี่แห่งเดียวก็คุ้มเกินพอ จากนั้น ผ่านชมรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนั ก กว่ า 1.8 ตั น
เป็ น องค์ เ จ้ า แม่ ก วนอิ ม ลู ก ครึ่ งผสมผสานระหว่ า งจี น กั บ โปรตุ เกส ซึ่ งพระพั ก ตร์ เป็ น พระแม่ ม ารี โ ปรตุ เกส
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีน เพื่อ ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง
แวะชิมขนมร้านขายของฝากขึ้นชื่อต้นตารับของเมืองมาเก๊า

 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6ดาว เชิญ ท่านสัมผัส บรรยากาศของลาสเวกัส
แห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แก
รนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมาก มายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า
30 แห่ง เพื่อลิ้ มลองเมนู ต่างๆ ที่ ท่ านชื่ นชอบ ท่ านสามารถนั่งเรือ กอนโดล่าล่ องไปตามคลองเวนิช ภายใน
โรงแรม(ไม่รวมค่ านั่งเรือ ) ให้ ท่ านได้ สัม ผั ส กับ เมื องจาลองของอิ ตาลี เมื องเวเนเชี่ยน ให้ ท่ านได้สั มผัสกั บ
แหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแบรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ Casino ก็พอมีเวลา

19.00 น
21.00 น.

จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า
นาทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX822
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม....
**************************
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**กรณีลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้เป็นข้อเสนอ เบือ
้ งต้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ เนื่องมาจากรา
ตั๋วเครื่องบิน ภาษี เซอร์ชาร์ทน้ามันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยนปรับขึ้น รวมถึงราคาที่เสนอเป็นราคาตัว๋ กรุ๊
โปรโมชั่นจากสายการบิน เพราะฉะนั้นที่นั่งและราคามีจานวนจากัดต่อหนึ่งเที่ยวบิน และขอสงวนสิทธิในการเปลีย
่ นแปลง
เที่ยวบิน วัน เวลา เนื่องจากที่นั่งสายการบินไม่เพียงพอต่อคณะ ล
อดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
- เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษทีไ
่ ด้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง
กาหนดให้มก
ี าร ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบ
ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชวิ ซึ่งจาเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบ
ั

นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็นต้องให้ทก
ุ ท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซอ
ื้ ขึ้นอยู่กับความพอใจ
ของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มก
ี ารบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น
*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ใน
รายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็น
ผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***
- ลูกค้ าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่อ งบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ก่อนทาการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก
อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตัว๋ เครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK)-มาเก๊า(HKG) -กรุงเทพฯ(BKK)
2.ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2ท่าน หากพัก 3ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่าตามที่ระบุไว้ในรายการ)
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
5.ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกาหนด
6.ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททาไว้
(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มก
ี ารตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมี
ใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท/ท่าน สาหรับผู้ที่ถอ
ื พาสปอร์ตไทยเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น*
2.ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวช
ี ่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3.ค่าทาหนังสือเดินทาง (Passport)
4.ค่าทาหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
5.ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีนาหนั
้
กกระเป๋าเกินท่านต้องชาระค่าน้าหนัก
กระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามทีท
่ างสายการบินเรียกเก็บ
6.ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน/ท่าน
7.(7.1)ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
(7.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาท/ทริป/ท่าน
เงื่อนไขในการจอง มัดจาท่านละ 6,500 บาทต่อท่าน และ ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจอง
หรือยกเลิกการเดินทาง)

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตากว่
่
า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ **กรุณาตรวจสอบ
ก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน***
กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย (กรณีทาวีซ่าแบบกรุ๊ป)
1. สาเนาหน้าพาสปอร์ต *ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ต้องมีหน้าว่าง อย่าง
น้อย 2 หน้า สาหรับ ประทั บตราวีซ่ าและตราเข้า -ออก มิฉะนั้ นบริษั ท จะไม่ รับ ผิด ชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้ าเมือ งปฏิ เสธการเดิ นทางของ
ท่ าน* โดยท่ า นถ่ า ยรู ป หรื อ สแกนสี หน้ า หนั ง สื อ เดิ น ทาง (หน้ า ที่ มี รู ป ท่ า น) แบบเต็ ม หน้ า รายละเอี ย ดครบถ้ ว น

ชัดเจน ไม่ดา ไม่เบลอ ห้ามขีดเขียดลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด ส่งมาทาง E-mail เมื่อท่านตกลงทาการจอง
(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า -ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของท่านได้)

2. พาสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็มลูกค้าถือไปที่สนามบิน
เอง ณ วันเดินทาง (หนังสือเดินทางต้องเป็นเล่มที่ส่งชื่อให้เราทาวีซ่าเท่านั้น!!

ตัวอย่างหน้าพาสปอร์ต

สาคัญมาก:กรุณานาหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทาง
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ท่านลืมหรือนาหนังสือเดินทางมาผิดเล่ม
การยกเลิก
เนื่องจากกรุ๊ปที่เดินทางใช้ราคาตั๋วเครื่องบินแบบโปรโมชั่น บริษัทฯได้ชาระมัดจากับสายการบินแล้ว จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆแล้ว โดยทุกกรณี
หมายเหตุกรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัทฯ และเมื่อท่านชาระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแล้ว
1) ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับท่านได้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมือ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสย
ั จนไม่สามารถแก้ไขได้
3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ
อุบัตเิ หตุ และอื่น ๆ ทีอ
่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัตเิ หตุต่าง ๆ
4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มก
ี ารปรับขึ้นจากภาษีเชือ
้ เพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเทีย
่ วจะสิ้นสุดลง ผู้จด
ั ถือว่าผูท
้ ่องเที่ยวสละ
สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชาระไว้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายทีท
่ ่านได้จา่ ยให้กับผู้จด
ั เป็นการชาระ
แบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชาระค่าใช้จา่ ยทั้งหมดให้แก่ผใู้ ห้บริการในแต่ละแห่งแบบชาระ
เต็มมีเงื่อนไข
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้น ๆ

7) การประกันภัย ทีบ
่ ริษัทได้ทาไว้สาหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัตเิ หตุจากการเดินทางท่องเที่ยว
เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือว่า
ท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้
จากบริษัท ประกันทัว่ ไป)
7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จด
ั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิน
้ แทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
8) ผู้จด
ั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาทีส
่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่

