
Period ADL 
บวกเพ่ิมเด็ก0-

18ป ี
SGL Size Flight 

18 - 20 กรกฎาคม 2562 (พฤ-ส) 2,992 +5500 3,500 20 NX885 

19 - 21 กรกฎาคม 2562 (ศ-อา) 3,993 +5500 3,500 20 NX885 

20  - 22 กรกฎาคม 2562 (ส-จ) 3,993 +5500 3,500 20 NX885 

21 - 23 กรกฎาคม 2562 (อา-อ) 2,992 +5500 3,500 20 NX885 

3 เมือง .. มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจ้ิน  3 วัน 2 คืน 
ชมเมืองจ าลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ 

วัดกวนอู l เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล l วัดเจ้าแม่กวนอิม 
. . . ชมความงามโบสถ์เซน็ปอล . . . ช้อปปิง้แบรนด์เนมจุใจ . . . 
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เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX) 
ราคานี้เฉพาะคนไทย!!  ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท  ไม่รวมทิปไกด์ทอ้งถิ่น และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/

ทริป 
หมายเหตุ :  รายการและราคาทัวร์นี้เป็นโปรโมชั่น หากเกิดปัญหาใดๆ เช่น เที่ยวบินล่าช้าเนืองจากสภาพอากาศ 

การเมือง หรือเป็นในส่วนของทางสายการบิน ทางเราขอสงวนสิทธิ์จะไม่มีการยกเลิกหรือคืนเงินให้ลค.ไม่
ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น. 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เกาะมาเก๊า – เมืองจูไห่ – ช้อปปิ้งก๋งเป่ย 

08.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน
แอร์มาเก๊า โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก   

10.35 น. ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เท่ียวบินท่ี NX885 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
14.20 น. ถึง สนามบินมาเก๊า ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ล 

มีอาณาเขตติดกับต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อท่ีท้ังหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไป
ด้วยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมา
เก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา 
ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม.หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว   
จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถบัสปรับอากาศ ข้ามด่านกงเป่ย สู่ เมืองจูไห่  
น าท่าน ช้อปปิ้งก๋งเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น 
สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นน าต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ  ท่ีนี่มีให้
ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและ ฮ่องกงเนื่องจากสินค้าท่ีนี่มีคุณภาพและราคาถูกให้
ท่านได้ช้อปป้ิงเลือกซื้อ สินค้าตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก 365 ART HOTELหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – เซินเจ้ิน – วัดกวนอู – เมืองจ าลองฮอลแลนด์ – ร้านบัวหิมะ – 
ร้านหยก – ร้านยางพารา – จูไห่ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
น าท่านผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดท่ีรัฐบาล
เมืองจูไห่ได้ท าไว้เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ    แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อัน
สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่บริเวณอ่าวเซียงหู จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือท่ีมีชื่อ
เรียกว่า “หวีหน”ี เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
น าท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) วัดศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวจีนนิยมขอพร
ในเรื่องหน้าท่ีการงาน สักการะขอพรองคเ์ทพเจ้ากวนอู เทพสัญลักษณ์แห่งความ
ซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีและความกล้าหาญ เชิญท่านขอพรกราบไหว้เพื่อเป็นสิริ
มงคลแก่ตัวเองและครอบครัวตามอัธยาศัย  จากนั้นน าคณะเข้าชม เมืองจ าลอง
ฮอลแลนด์ ท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จ าลอง และสถานท่ีตกแต่งให้
เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพท่ีมีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจ าลองประจ าชาติฮอลแลนด์  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจัก
วาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจ าบ้านท่ีมีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการ
โดนความร้อนเช่น น้ าร้อนลวก หรือ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกได้ดี หรือจะ
ทาเพื่อป้องกันผิว  น าท่านสู่ ร้านยางพาราให้ท่านได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากยางพารา รู้จัก
คุณสมบัติและเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย   น าท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้
ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแด่ตัวท่านเองไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและ
ช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส   จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองจูไห่  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก 365 ART HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 



 

 

วันที่สาม จูไห่ – มาเก๊า – โบสถ์เซน็ปอล – ร้านขนม – วัดเจ้าแม่กวนอิม –  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – แวะ
ถ่ายรูป The Parisian – The Venetian Casino – สนามบินมาเก๊า – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก   
น าคณะเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า โดยรถบัสปรับอากาศ ข้ามด่านก๋งเป่ยสู ่เมืองมาเก๊า  
จากนั้นพาท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า ชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ท่ีมีชื่อออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของ
โบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนีไ้ด้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ท่ี
ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล  แวะชิมขนม ณ ร้านขายของฝากขึ้นชื่อ ต้น
ต ารับของเมืองมาเก๊า   น าท่านผ่านชม องคเ์จ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่

กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนัก
กว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกคร่ึงผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่ง
พระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกส สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาส
ส่งมอบเกาะมาก๊าคืนให้กับจีน เพ่ือคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง 
น าท่านมาไหว้ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มากท่ีสุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 13 
ภายในวัดสัมผัสได้ถึงความศักดิสิทธิและมนต์ขลังอันเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนท่ีดูมีเสน่ห์ในแบบ
ฉบับของชาวจีน และองค์ท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษเห็นจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม ท่ีแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุด
เจ้าสาวของจีนท่ีตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม น าท่านแวะถ่ายรูป The Parisian 
เมืองจ าลองของฝรั่งเศส เมืองปารีส แหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแบรนด์เนมนานา
ชนิด  
น าท่านเข้าสู ่The Venetian ใหท่้านได้สัมผัสกับ เมืองจ าลองของอิตาล ีเมืองเวเนเช่ียน พบกับแหล่งช้อปปิ้ง
อันลือชื่อมีของแบรนด์เนมนานาชนิดหรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ Casino ก็พอมีเวลาและพิเศษให้ทุก
ท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการล่องเรือ ในคลองThe Venetian (หากท่านสนใจล่องเรือกอนโดล่ากรุณา
ติดต่อสอบถามได้ท่ีไกด์หรือหัวหน้าทัวร์คะ) *อิสระอาหารเท่ียงเพ่ือความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเล่ียงสถานการณ์
ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรท่ีคับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,



 

 

หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหาก
ลูกค้าไม่สามารถขึ้นเคร่ืองกลับตามวันและเวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทัวร์ 

19.00 น. เหินฟา้สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เท่ียวบินท่ี NX882 
21.00น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.......................... 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์: รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเน่ืองจาก
สภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทาง
บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่าง
ละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหาย
ใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือ
สาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

ทางบริษัทเร่ิมต้นและจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างประเทศและจะส ารองตั๋วเครื่องบิน
หรือพาหนะอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารอง
พาหนะ 

 

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน 
การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบิน เปน็ไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  แตจ่ะท าการ 
REQUEST ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบตัรโดยสารและการยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน 

 

หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทัวร์ข้างต้น  จากเจ้าหน้าที่แรงงาน
ไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ,ต่างประเทศ  ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศนั้นๆ ก าหนดด้วยตวัท่านเอง และผู้โดย



 

 

สายต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มทีีน่ั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน  ทั้งนี้ขึน้อยู่กับทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและ 
สายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้. 

 
* อัตราค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ท่ีเข้าร้านช้อปปิ้งซึ่งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนเพ่ือส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์
สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จักคือบัวหิมะ, หยก, ชา, การนวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ฯลฯซึ่งสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เท่ียวในราคาประหยัดจึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน
ทุกท่านแวะชม.....ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
ไม่มีการบังคับใดๆทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปปิ้งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพ่ิมท่านละ1,000 หยวน * 
 
อัตราค่าบริการรวม 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

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



 

 

× ค่าวีซ่า 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวีซ่าแบบหมู่คณะ กรณีมีเหตุที่จะต้องท าวีซ่าเดี่ยว วีซ่าติดเล่มพาสปอร์ตจาก
ประเทศไทย (กรณียกเลิกวีซ่าหมู่คณะกระทันหัน ลูกค้าจะเป็นฝ่ายช าระค่าวีซ่าและค่าด าเนินการวีซ่าเอง โดยการย่ืนวี
ซ่าเดี่ยวจะใช้เวลาย่ืน 4 วันท าการไม่รวมวันหยุดราชการและเสาร์-อาทิตย์..) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 
เดินทางขึ้นต่ า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการ
เพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน: 
 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายในวัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็ม

จ านวน  

• หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้
ท้ังหมดนี้แล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

• ส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันวา่ต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ 
เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่าง
ต่ า 2 หน้า หาก 

ไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 



 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินได้ทุก
กรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ 
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ
แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 


