
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Period ADL เด็ก 0-111 SGL Size Flight 

07 - 09 พฤษภาคม 2562 1,991 +5500 3,500 20 NX 

01 - 10 พฤษภาคม 2562 1,991 +5500 3,500 20 NX 
 

MACAO ZHUHAI SHENZHEN 
ชมเมอืงจําลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

สกัการะเจา้แมก่วนอมิ / ชมความงามโบสถเ์ซ็นปอล  
ชอ้ปปิ3 งถนนคนเดนิตงเหมนิ...โชว ์นํ 3าพเุตน้ระบํา (ราคานี3เฉพาะคนไทย) 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ (NX) 
ราคานี3ไมร่วมคา่วซีา่ 1,650 บาท ไมร่วมทปิไกดท์อ้งถิFน และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  รายการและราคาทวัรน์ี3เป็นโปรโมช ัFน หากเกดิปัญหาใดๆ เช่น เทีFยวบนิลา่ชา้ เนอืงจากสภาพอากาศ การเมอืง 
หรอืเป็นในสว่นของทางสายการบนิ ทางเราขอสงวนสทิธิPจะไมม่กีารยกเลกิหรอืคนืเงนิใหล้ค.ไมว่า่กรณีใดๆ
ท ั3งส ิ3น. 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– มาเกา๊– เมอืงจไูห ่

19.30 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประต ู7 เคานเ์ตอร ์P สายการบนิ
แอรม์าเกา๊ โดยมเีจา้หนา้ที$จากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก   

22.00 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรม์าเกา๊  เที$ยวบนิที$ NX 881 (บรกิารอาหารและเครื$องดื$มบนเครื$อง) 
01.45 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตั �งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั$งทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลี$ยมปากแมนํ่�าเพริล์ 

มอีาณาเขตตดิกบัตําบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนื�อที$ทั �งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย
คาบสมทุรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมทุรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเชื$อมถงึกนั
ดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพที$มรีะยะทาง 4.5 กม.
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําคณะเดนิทางตอ่สูเ่มอืงจไูห ่โดยรถบสัปรับอากาศ เดนิทางขา้มดา่น
กงเป่ย สูเ่มอืงจไูห ่ 

 � นําทา่นเขา้สูท่ ีFพกั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีFสอง จไูห ่– The Lover Road – จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ – เซนิเจ ิ3น – วดักวนอ ู– รา้นหยก – รา้นยางพารา – 
รา้นบวัหมิะ – จไูห ่

เชา้  � รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที$พัก 
นําทา่นผา่นชม ถนนคูรั่ก (The Lover Road) ซึ$งเป็นถนนเลยีบชายหาดที$
รัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดทํ้าไวเ้พื$อเป็นสถานที$พักผอ่นหยอ่นใจ    จากนั�นแวะ
ถา่ยรปูกบัสญัลักษณ์อนัสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจไูหบ่รเิวณอา่วเซยีงห ู
จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ หรอืที$มชี ื$อเรยีกวา่ “หวหีน”ี เป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 
เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล  จาจากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิ�น โดย
รถบสัปรับอากาศ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  
นําทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) วดัศกัดิ]สทิธิ]ที$ชาวจนี
นยิมขอพรในเรื$องหนา้ที$การงาน สกัการะขอพรองคเ์ทพเจา้กวนอ ูเทพ
สญัลักษณ์แหง่ความซื$อสตัย ์ความจงรักภกัดแีละความกลา้หาญ เชญิทา่น
ขอพรกราบไหวเ้พื$อเป็นสริมิงคลแกต่ัวเองและครอบครัวตามอธัยาศัย
จากนั�น 

เที$ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นไปผอ่นคลายความเมื$อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซื�อยาครอบจัก
วาล“บวัหมิะ”ของแท ้100% ยาประจําบา้นที$มชี ื$อเสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดน
ความรอ้นเชน่ นํ�ารอ้นลวก หรอื นํ�ามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองพองแผลที$โดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพื$อ
ป้องกนัผวิ   นําทา่นสู ่รา้นยางพารา ใหท้า่นไดฟั้งบรรยายเกี$ยวกบัผลติภณัฑท์ี$ทําจากยางพารา รูจั้กคณุสมบตัิ
และเลอืกชมเลอืกซื�อสนิคา้ตามอธัยาศัย   นําทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกี$ยวกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืก
ชื�อเป็นของฝาก หรอืเป็นของที$ระลกึแดต่ัวทา่นเองไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหา
สวิ ฝ้า จดุดา่งดําบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส 

คํ$า            � รับประทานอาหารคํ$า ณ ภตัตาคาร  
 (หากมเีวลามากพอ) นําทา่น ชอ้ปปิ3 งกง๋เป่ย  ตั �งอยูต่ดิชายแดนมาเกา๊ เป็นศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์มสีนิคา้ให ้

ทา่นเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้กอ๊ปปี�แบรนดเ์นมชั �นนําตา่ง ๆไมว่า่จะเป็นเสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา 
ของเด็กเลน่ ฯลฯ  ที$นี$มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อหมดซึ$งเป็นที$นยิมมากของชาวมาเกา๊และ ฮอ่งกงเนื$องจากสนิคา้
ที$นี$มคีณุภาพและราคาถกูใหท้า่นไดช้อ้ปปิ�งเลอืกซื�อ สนิคา้ตามอธัยาศัย 

 � นําทา่นเขา้สูท่ ีFพกั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีFสาม จไูห ่– มาเกา๊ – โบสถเ์ซ็นปอล– รา้นขนม– วดัเจา้แมก่วนอมิ –  ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – แวะ
ถา่ยรปู The Parisian – The Venetian Casino 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

นําคณะเดนิทางสูเ่มอืง มาเกา๊ โดยรถบสัปรับอากาศ เดนิทางขา้มดา่นกง๋เป่ย สูเ่มอืงมาเกา๊ ผา่นพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืง จากนั�นพาทา่นเที$ยวรอบเกาะมาเกา๊ ชมวหิารเซนตพ์อล ซาก
โบสถท์ี$มชี ื$อออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์ี
พพิธิภณัฑจั์ดแสดงประวัตขิองโบสถ ์ซึ$งโบสถเ์ซนตพ์อลนี�ไดรั้บการยกยอ่งให ้
เป็นอนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ี$ย ิ$งใหญท่ี$สดุในดนิแดนตะวันออกไกล จากนั�น
นําทกุทา่น แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึ�นชื$อ ตน้ตํารับของเมอืงมาเกา๊ 
ผา่นชม องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสมัฤทธิ]
ประทับยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลกูครึ$งผสมผสาน
ระหวา่งจนีกบัโปรตเุกส ซึ$งพระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารโีปรตเุกส สรา้งขึ�นเพื$อเป็น
อนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพื$อคนใหรุ้น่หลัง
ไดร้ะลกึถงึ 
นําทา่นมาไหว ้วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวดัใหญแ่ละเกา่แกม่าก ที$สดุในมาเกา๊ 
สรา้งขึ�นตั �งแตส่มยัศตวรรษที$ 13 ภายในวดัสมัผัสไดถ้งึความศกัดสิทิธ ิและ
มนตข์ลังอนัเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีที$ดมูเีสน่หใ์นแบบฉบบัของ
ชาวจนี และองคท์ี$โดดเดน่เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ที$แตง่องคท์รงเครื$องดว้ยชดุเจา้สาวของจนี
ที$ตดัเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม  
นําทา่นแวะถา่ยรปู The Parisian เมอืงจําลองของฝรั$งเศส เมอืงปารสี แหลง่ชอ้ปปิ�งอนัลอืชื$อมขีองแบรนด์
เนมนานาชนดิ  
นําทา่นเขา้สู ่The Venetian ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัเมอืงจําลองของอติาล ีเมอืง
เวเนเชี$ยน พบกบัแหลง่ชอ้ปปิ�งอนัลอืชื$อมขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิหรอืบาง
ทา่นตอ้งการเสี$ยงโชคกบั Casino ก็พอมเีวลาและพเิศษใหท้กุทา่นเปิด
ประสบการณ์ใหมก่บัการลอ่งเรอื ในคลอง The Venetian (หากทา่นสนใจลอ่งเรอืกอนโดลา่กรณุาตดิตอ่
สอบถามไดท้ี$ไกดห์รอืหวัหนา้ทัวรค์ะ)  *อสิระอาหารเที$ยงเพื$อความสะดวกในการชอ้ปปิ�งของทา่น 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื$อทําการเช็คอนิกอ่นขึ�นเครื$องประมาณ 2-3 ชม.เพื$อหลกีเลี$ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิ
ที$อาจเกดิขึ�น เชน่ สภาพการจราจรที$คับคั$ง,สภาพอากาศและอื$นๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หวัหนา้ทัวร์
,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิ]คนืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถ
ขึ�นเครื$องกลับตามวันและเวลาเที$ยวบนิที$ระบใุนรายการทัวร.์ 

19.00 น.  เหนิฟ้าสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีFยวบนิทีF  NX 882                    
21.00 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.......................... 
 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ั3งนี3เพืFอประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ] : รายการทวัรท์อ่งเที$ยวสามารถเปลี$ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนื$องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอื$นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี
ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี$ยนตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุื$นที$ไมไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสาํคญั...กรุณาอา่นรายการและเงืFอนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนั�นจะถอืวา่ลกูคา้
รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ�น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

ทางบรษัิทเริ$มตน้และจบการบรกิารที$สนามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะสาํรองตัmวเครื$องบนิหรอืพาหนะอยา่ง
ใดอยา่งหนึ$งที$ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี�เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยที$นอกเหนอืจากโปรแกรม
การเดนิทางของบรษัิท ฉะนั�นทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นที$จะสาํรองพาหนะ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ต ัkวสายการบนิไมส่ามารถระบุทีFน ัFง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีFน ัFงโดยระบบสายการบนิ 
การจัดที$นั$งบนเครื$องบนิ เป้นไปโดยสายการบนิเป้นผูกํ้าหนด ทางผุจั้ดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทําการ REQUEST ใหไ้ดเ้ทา่นั�น งดการคนืบตัรโดยสาร และการยกเลกิการเดนิทาง 
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถูกปฏเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศมาเกา๊ 
จากเจา้หนา้ทีFแรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีFตรวจคนนอกประเทศและเจา้หนา้ทีFตรวจคนเขา้เมอืงทีFประเทศมาเกา๊ ทางผูจ้ดัและ

ทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีFเกดิข ึ3นทกุกรณี ผูโ้ดยนสายอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีFประเทศมาเกา๊
เรยีกเก็บ ผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีFยวบนิถดัไปทีFมที ีFน ัFงวา่งหรอืตามวนัเกดิทางของต ัkวเครืFองบนิท ั3งนี3แลว้แตท่าง

เจา้หนา้ทีFตรวจคนและสายการบนิ ทางผุจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
 
* อตัราคา่บรกิารทวัรน์ี3  เป็นทวัรท์ ีFเขา้รา้นชอ้ปปิ3 ง ซึFงรว่มกบัการทอ่งเทีFยวแหง่ประเทศจนี เพืFอสง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพนัธ์
สนิคา้พื3นเมอืงใหก้บันกัทอ่งเทีFยวท ัFวไปไดรู้จ้กั คอื  บวัหมิะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเทา้ , ไขมุ่ก , ผา้ไหม , ฯลฯ  ซึFงสนบัสนุน
คา่ใชจ้า่ยบางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีFยวในราคาประหยดั  จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีFยวทุกทา่นทราบวา่  รา้นทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวน
ทกุทา่นแวะชม.....ซึFงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาท ีถงึ 90 นาท ีซื3อหรอืไมซ่ื3อข ึ3นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  
ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั3งส ิ3น หากไมเ่ขา้รา้นชอ้ปปิ3 ง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิPเก็บคา่ทวัรเ์พิFมทา่นละ 1,000 หยวน * 
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตัmวเครื$องบนิไป-กลบัตามรายการที$ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที$พักตามที$ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที$ตา่งๆ ตามรายการที$ระบ ุ 
� คา่อาหาร ตามรายการที$ระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที$ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื$อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนี3ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื$องดื$ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่
พาหนะตา่งๆ ที$มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที$กระเป๋าสมัภาระที$มนํี�าหนักเกนิกวา่ที$สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที$สายการบนิเรยีกเก็บเพิ$ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัmวเครื$องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ$น และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิทอ้งถิFน, คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  
× คา่วซีา่ 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซีา่แบบหมูค่ณะ กรณีมเีหตทุี$จะตอ้งทําวซีา่เดี$ยว วซีา่ตดิเลม่พาสปอรต์

จากประเทศไทย (กรณียกเลกิวซีา่หมูค่ณะกระทันหัน ลกูคา้จะเป็นฝ่ายชาํระคา่วซีา่และคา่ดําเนนิการวซีา่เอง โดยการ
ยื$นวซีา่เดี$ยวจะใชเ้วลายื$น 4 วันทําการไมร่วมวันหยดุราชการและเสาร-์อาทติย.์.) 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ$ม 7 % และภาษีหัก ณ ที$จา่ย 3 % 

 
เดนิทางขึ3นตํFา 15 ทา่น หากตํ$ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี$จะชาํระคา่บรกิารเพิ$มเพื$อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี$จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ในการงดออกเดนิทางและ
เลื$อนการเดนิทางไปในวนัอื$นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ืFอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� ชาํระเต็มจํานวน ภายหลงัจากที$ทา่นสง่เอกสารการจองภายในวนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  
• หากไม่ชาํระตามที$กําหนด ขออนุญาตตดัที$นั$งใหล้กูคา้ทา่นอื$นที$รออยู่ 
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงื$อนไข 
• เมื$อทา่นชาํระเงนิไม่วา่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื$อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที$ไดร้ะบไุว ้

ทั �งหมดนี�แลว้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชืFอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชืFอสํารองทีFน ัFง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืFอพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีFยวทรปิใด, วนัทีFใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มา
ให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิPไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชืFอ-นามสกลุ และ
อืFนๆ เพืFอใชใ้นการจองต ัkวเครืFองบนิท ั3งส ิ3น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ3นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํFา 2 
หนา้ หากไมม่ ัFนใจโปรดสอบถาม 
 
เงืFอนไขยกเลกิการจอง : 
เนื$องจากเป็นราคาตัmวเครื$องบนิโปรโมชั$น เมื$อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื$อน ขอคนืเงนิไดท้กุ
กรณี  และกรณีที$กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที$ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ที$จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื$อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ$ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ] ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  
 

 


