
Period ADL เด็ก0-18ป ี SGL Size Flight 

02 – 04 มิถุนายน 2562(อา-อ) วันหยุด 3,993 +5500 3,500 20 NX885 

03 – 05 มิถุนายน 2562 2,992 +5500 3,500 20 NX885 

04 – 06 มิถุนายน 2562 2,992 +5500 3,500 20 NX885 

05 – 07 มิถุนายน 2562 2,992 +5500 3,500 20 NX885 

06 – 08 มิถุนายน 2562 2,992 +5500 3,500 20 NX885 

08 – 10 มิถุนายน 2562 3,993 +5500 3,500 20 NX885 
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3 เมือง .. มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิน้  3 วัน 2 คืน 

ชมเมืองจ าลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ 

วัดกวนอ ูl เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล l วัดเจ้าแม่กวนอิม  

. . . ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล . . . ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ . . .  

เดินทางโดยสายการบินแอรม์าเก๊า (NX) 

ราคานี้เฉพาะคนไทย!!  ราคานี้ไม่รวมคา่วีซ่า 1,650 บาท  ไม่รวมทิปไกดท์้องถิ่น และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หมายเหตุ :  รายการและราคาทัวร์นี้เป็นโปรโมชั่น หากเกิดปัญหาใดๆ เช่น เที่ยวบินล่าช้าเนืองจากสภาพอากาศ การเมือง หรือ
เป็นในส่วนของทางสายการบิน ทางเราขอสงวนสิทธิ์จะไม่มีการยกเลิกหรือคืนเงินให้ลค.ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น. 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เกาะมาเก๊า – เมืองจูไห ่– ช้อปปิ้งก๋งเป่ย 

07.30 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ L สายการบินแอร์มาเก๊า โดย

มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก   

10.35 น. ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX885 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

14.20 น. ถึง สนามบนิมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแมน่้ าเพิร์ล มีอาณาเขต

ติดกับต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะ

ไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกันด้วย

สะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มี

ระยะทาง 4.5 กม.หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว   

จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมืองจูไห ่โดยรถบัสปรับอากาศ ข้ามด่านกงเป่ย สู่ เมืองจูไห่  

น าท่าน ช้อปปิ้งก๋งเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบ

รนด์เนมชั้นน าต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ  ที่นีม่ีให้ท่านได้เลอืกซื้อหมดซึ่งเป็นที่

นิยมมากของชาวมาเก๊าและ ฮ่องกงเน่ืองจากสินค้าที่นี่มีคณุภาพและราคาถูกให้ท่านได้ช้อปป้ิงเลือกซื้อ สินค้าตามอัธยาศัย 

(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 



 

 

  น าทา่นเข้าสู่ทีพ่ัก 365 ART HOTELหรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สอง จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ – เซินเจิน้ – วัดกวนอ ู– เมืองจ าลองฮอลแลนด์ – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – 

ร้านยางพารา – จูไห่ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่รัฐบาลเมืองจูไห่ได้

ท าไว้เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ    แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของ

เมืองจูไห่บริเวณอ่าวเซียงห ูจูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือทีม่ีชื่อเรียกว่า “หวีหน”ี เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริม

ทะเล   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่เมืองเซินเจิ้น โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) วัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนนิยมขอพรในเรื่อง

หน้าที่การงาน สักการะขอพรองค์เทพเจ้ากวนอู เทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความ

จงรักภักดแีละความกล้าหาญ เชิญท่านขอพรกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและ

ครอบครัวตามอัธยาศัย  จากนั้นน าคณะเข้าชม เมืองจ าลองฮอลแลนด ์ทีส่ร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้

ท่านได้ชมดอกไม้จ าลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด ์ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิป

จ าลองประจ าชาติฮอลแลนด์  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านไปผ่อนคลายความเมือ่ยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” 

ของแท้ 100% ยาประจ าบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ าร้อนลวก 

หรือ น้ ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพ่ือป้องกันผิว  น าท่านสู่ ร้านยางพาราให้

ท่านได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท าจากยางพารา รู้จักคุณสมบัติและเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย   น าท่าน

ชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเองไหม้เสียจาก

การตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดดา่งด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส   จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ 

เมืองจูไห่  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

  น าทา่นเข้าสู่ทีพ่ัก 365 ART HOTEL หรือเทียบเทา่ 



 

 

 

วันที่สาม จูไห่ – มาเก๊า – โบสถ์เซ็นปอล – ร้านขนม – วัดเจ้าแม่กวนอิม –  ผ่านชมเจา้แม่กวนอิมริมทะเล – แวะถ่ายรูป The 

Parisian – The Venetian Casino – สนามบินมาเกา๊ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั   

น าคณะเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า โดยรถบัสปรบัอากาศ ข้ามด่านก๋งเป่ยสู่ เมืองมาเกา๊  

จากนั้นพาท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า ชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดย

สถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์

เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ทีสุ่ดในดินแดน

ตะวันออกไกล  แวะชิมขนม ณ ร้านขายของฝากขึ้นช่ือ ต้นต ารับของเมืองมาเก๊า   น าท่าน

ผ่านชม องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบน

โคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เปน็องค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง

ผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกส สร้างขึ้นเพื่อเป็น

อนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืนให้กับจีน เพื่อคนใหรุ้่นหลังได้ระลึกถึง 

น าท่านมาไหว้ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มากที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นต้ังแต่สมัย

ศตวรรษที่ 13 ภายในวัดสัมผัสได้ถึงความศักดิสิทธิและมนต์ขลังอันเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนที่ดูมีเสน่หใ์นแบบ

ฉบับของชาวจีน และองค์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษเห็นจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดเจ้าสาวของจีนที่

ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม น าท่านแวะถ่ายรูป The Parisian เมืองจ าลองของฝรั่งเศส 

เมืองปารีส แหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแบรนด์เนมนานาชนิด  

น าท่านเข้าสู่ The Venetian ให้ท่านได้สัมผัสกับ เมืองจ าลองของอิตาล ีเมืองเวเนเช่ียน พบ

กับแหล่งช้อปปิ้งอันลือช่ือมีของแบรนด์เนมนานาชนิดหรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ Casino ก็พอมีเวลาและพิเศษให้

ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการล่องเรือ ในคลองThe Venetian (หากท่านสนใจล่องเรือกอนโดล่ากรุณาติดต่อ

สอบถามได้ที่ไกด์หรือหัวหน้าทัวร์คะ) *อิสระอาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่

สนามบินมาเก๊า 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจ

เกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้



 

 

พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสทิธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวัน

และเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร ์

19.00 น. เหินฟา้สู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที ่NX882 

21.00น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.......................... 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเน่ืองจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอยีดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้า

รับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

เนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเน่ืองจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างประเทศและจะส ารองตั๋วเครื่องบินหรือพาหนะ

อย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก

โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองพาหนะ 

 

ตั๋วสายการบนิไม่สามารถระบุที่นัง่ ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน 

การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเปน็ผู้ก าหนด ทางผูจ้ัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  แต่จะท าการ REQUEST ให้ได้

เท่านั้น งดการคืนบตัรโดยสารและการยกเลกิการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน 

 

หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทัวร์ข้างต้น  จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือ

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ,ต่างประเทศ  ทางผู้จัดและทางสายการบนิจะไม่สามารถรับผดิชอบค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นทุกกรณี 

ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบคา่ปรับทีป่ระเทศนั้นๆ ก าหนดด้วยตวัท่านเอง และผู้โดยสายต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบิน

ถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวนัเดนิทางของตั๋วเครื่องบิน  ทั้งนี้ขึน้อยู่กับทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและ 



 

 

สายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได.้ 

 

* อัตราค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ที่เข้าร้านช้อปปิ้งซึ่งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศจนีเพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมือง

ให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือบัวหิมะ, หยก, ชา, การนวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ฯลฯซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวใน

ราคาประหยัดจึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม.....ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 

นาทีถึง 90 นาทีซื้อหรือไมซ่ื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นหากไม่เข้าร้านช้อปปิ้งทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ1,000 หยวน * 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะ
ต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเปา๋สัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษนี้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปท้องถิ่น, คนขับรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทรปิ 

× ค่าวีซ่า 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวีซ่าแบบหมู่คณะ กรณีมีเหตุทีจ่ะต้องท าวีซ่าเดี่ยว วีซ่าติดเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทย 
(กรณียกเลิกวีซ่าหมู่คณะกระทันหัน ลูกค้าจะเป็นฝ่ายช าระค่าวีซ่าและค่าด าเนินการวีซ่าเอง โดยการยื่นวีซ่าเด่ียวจะใช้เวลาย่ืน 4 วันท า
การไม่รวมวันหยุดราชการและเสาร์-อาทิตย.์.) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 



 

 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 
เดินทางขึ้นต่ า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีทีจ่ะช าระค่าบริการเพ่ิมเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้า  
 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายในวัน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

• หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบชุื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

• ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซน็ต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวท

ริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไม่

รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า หาก 
ไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


