
Period ADL เด็ก 0-18ป ี SGL Size Flight 

11 – 13 ส.ค 2562 (วันแม่) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

17 - 19 ส.ค 2562 (ส-จ) 2,992 +5500 +3500 20 NX 

MACAO ZHUHAI SHENZHEN 
ชมเมืองจ ำลองปำรีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ 

สักกำระเจ้ำแม่กวนอิม / ชมควำมงำมโบสถ์เซ็นปอล 
 (รำคำนี้เฉพำะคนไทย) 

เดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์มำเก๊ำ (NX) 
รำคำนี้ไม่รวมค่ำวีซ่ำ 1,650 บำท ไม่รวมทิปไกด์ทอ้งถิ่น และคนขับรถ 2,000 บำท/ท่ำน/ทริป 
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หมำยเหตุ :  รำยกำรและรำคำทัวร์นี้เป็นโปรโมชั่น หำกเกดิปญัหำใดๆ เช่น เที่ยวบินลำ่ช้ำ เนืองจำกสภำพ

อำกำศ กำรเมือง หรือเป็นในส่วนของทำงสำยกำรบิน ทำงเรำขอสงวนสิทธิจ์ะไม่มีกำรยกเลิกหรือคืน
เงินให้ลค.ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น. 

วันแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ – มำเก๊ำ– เมืองจูไห่ 

19.30 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สนำมบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ L 
 สายการบินแอร์มาเก๊า โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก   
22.00 น. ออกเดินทางสู่ มำเก๊ำ สายการบินแอร์มาเก๊า  เท่ียวบินท่ี NX 881 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ือง) 
01.45 น. ถึง สนำมบินมำเก๊ำ ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ า

เพิร์ล มีอาณาเขตติดกับต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อท่ีท้ังหมด 25.8 ตร.กม. 
ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับ
เกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพาน
มิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม.หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าคณะเดินทางต่อสู่เมืองจูไห่ โดย
รถบัสปรับอากาศ เดินทางข้ามด่านกงเป่ย สู่เมืองจูไห่  

  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก 365 ART HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วันที่สอง จูไห่ – The Lover Road – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – เซินเจ้ิน – วัดกวนอู – ร้ำนหยก – ร้ำนยำงพำรำ – 
ร้ำนบัวหิมะ – จูไห่ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
น าท่านผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบ
ชายหาดที่รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ท าไว้เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ    
จากนั้นแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่
บริเวณอ่าวเซียงหู จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือท่ีมีชื่อเรียกว่า “หวีหน”ี 
เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล  จาจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยรถบัส
ปรับอากาศ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.)  



 

 

น าท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) วัดศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาว
จีนนิยมขอพรในเร่ืองหน้าที่การงาน สักการะขอพรองคเ์ทพเจ้ากวนอู 
เทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีและความกล้าหาญ 
เชิญท่านขอพรกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวตาม
อัธยาศัยจากนั้น 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
น าท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบ
จักวาล“บัวหิมะ”ของแท้ 100% ยาประจ าบ้านท่ีมีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจาก
การโดนความร้อนเช่น น้ าร้อนลวก หรือ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกได้ดี 
หรือจะทาเพื่อป้องกันผิว   น าท่านสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีท าจาก
ยางพารา รู้จักคุณสมบัติและเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย   น าท่านชม ร้านหยก มีสินค้า
มากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแด่ตัวท่านเองไหม้เสียจากการ
ตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส 

ค่ า             รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
 (หากมีเวลามากพอ) น าท่าน ช้อปปิ้งก๋งเป่ย  ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ มีสินค้า

ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นน าต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า 
นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ  ท่ีนี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและ ฮ่องกง
เนื่องจากสินค้าท่ีนี่มีคุณภาพและราคาถูกให้ท่านได้ช้อปป้ิงเลือกซื้อ สินค้าตามอัธยาศัย 

  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก 365 ART HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วันที่สำม จูไห่ – มำเก๊ำ – โบสถ์เซน็ปอล– ร้ำนขนม– วัดเจ้ำแม่กวนอิม –  ผ่ำนชมเจ้ำแม่กวนอิมริมทะเล – 
แวะถ่ำยรูป The Parisian – The Venetian Casino 

 



 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม   
น าคณะเดินทางสู่เมือง มำเก๊ำ โดยรถบัสปรับอากาศ เดินทางข้ามด่านก๋งเป่ย สู่เมืองมาเก๊า ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพาท่านเท่ียวรอบเกาะมาเก๊า ชมวิหารเซนต์พอล 
ซากโบสถ์ท่ีมีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มี
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่อง
ให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ย่ิงใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวันออกไกล 
จากนั้นน าทุกท่าน แวะชิมขนม ณ ร้านขายของฝากขึ้นชื่อ ต้นต ารับของ
เมืองมาเก๊า ผ่านชม องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม
ปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร 
หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับ
โปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกส สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบ
เกาะมาก๊าคืนให้กับจีน เพ่ือคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง 
น าท่านมาไหว้ วัดเจ้ำแม่กวนอิม เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มาก ท่ีสุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษ
ท่ี 13 ภายในวัดสัมผัสได้ถึงความศักดิสิทธิ และมนตข์ลังอันเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนท่ีดูมี
เสน่ห์ในแบบฉบับของชาวจีน และองค์ท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษเห็นจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม ท่ีแต่งองค์
ทรงเครื่องด้วยชุดเจ้าสาวของจีนท่ีตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม  
น าท่านแวะถ่ายรูป The Parisian เมืองจ าลองของฝรั่งเศส เมืองปารีส 
แหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแบรนด์เนมนานาชนิด  
น าท่านเข้าสู ่The Venetian ให้ท่านได้สัมผัสกับเมืองจ าลองของอิตาล ี
เมืองเวเนเชี่ยน พบกับแหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแบรนด์เนมนานาชนิด
หรือบางท่านต้องการเส่ียงโชคกับ Casino ก็พอมีเวลาและพิเศษให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการ
ล่องเรือ ในคลอง The Venetian (หากท่านสนใจล่องเรือกอนโดล่ากรุณาติดต่อสอบถามได้ท่ีไกด์หรือ
หัวหน้าทัวร์คะ)  *อิสระอาหารเที่ยงเพ่ือความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเล่ียง
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรท่ีคับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทน
บริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวน
สิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทัวร์ 



 

 

19.00 น.  เหินฟา้สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินแอร์มำเก๊ำ เที่ยวบินที่  NX 882                    
21.00 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.......................... 
*ท่ำนใดมีไฟล์ทบินภำยในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทรำบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์: รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเน่ืองจาก
สภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลา
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นท่ีไม่ได้มาจากทาง
บริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณำอ่ำนรำยกำรและ
เงื่อนไขข้อตกลงอย่ำงละเอียดก่อนท ำกำรจองทัวร์หรือช ำระเงินจากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของ
บริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

ทางบริษัทเร่ิมต้นและจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างประเทศและจะส ารองตั๋ว
เคร่ืองบินหรือพาหนะอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองพาหนะ 

 

ตั๋วสำยกำรบินไม่สำมำรถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือกำรสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสำยกำรบิน 
การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบิน เป้นไปโดยสายการบินเป้นผู้ก าหนด ทางผุ้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต่จะท าการ REQUEST ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และการยกเลิกการเดินทาง 
ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน 

 

หำกผู้โดยสำรถูกปฏิเสธกำรออกนอกประเทศไทยหรือเข้ำประเทศมำเก๊ำ 
จำกเจ้ำหน้ำที่แรงงำนไทยหรือเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนนอกประเทศและเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองที่ประเทศมำเก๊ำ 

ทำงผู้จัดและทำงสำยกำรบินจะไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยนสำยอำจจะต้อง
รับผิดชอบค่ำปรับที่ประเทศมำเก๊ำเรียกเก็บ ผู้โดยสำยต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มทีีน่ั่งว่ำงหรือ



 

 

ตำมวันเกิดทำงของตั๋วเครื่องบินทั้งนี้แล้วแต่ทำงเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนและสำยกำรบิน ทำงผุ้จัดไม่สำมำรถเข้ำไป
แทรกแซงได ้

 
 
* อัตรำค่ำบริกำรทัวร์นี ้ เป็นทัวร์ที่เข้ำร้ำนช้อปปิ้ง ซึ่งร่วมกบักำรท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน เพ่ือส่งเสริมให้มีกำร
ประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้กับนกัท่องเที่ยวทัว่ไปได้รู้จัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชำ , กำรนวดฝ่ำเท้ำ , ไข่มุก , 
ผ้ำไหม , ฯลฯ  ซึ่งสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนให้ท่ำนได้เที่ยวในรำคำประหยัด  จึงเรียนให้กับนักทอ่งเที่ยวทุก
ท่ำนทรำบว่ำ  ร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกทำ่นแวะชม.....ซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60 นำที ถึง 90 
นำท ีซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยูก่ับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มกีำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น หำกไม่เข้ำร้ำนช้อปปิ้ง ทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค่ำทัวร์เพิ่มท่ำนละ 1,000 หยวน * 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่ำทิปท้องถิ่น, คนขับรถ, 2,000 บำท/ท่ำน/ทริป  



 

 

× ค่าวีซ่า 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวีซ่าแบบหมู่คณะ กรณีมีเหตุที่จะต้องท าวีซ่าเดี่ยว วีซ่าติดเล่ม
พาสปอร์ตจากประเทศไทย (กรณียกเลิกวีซ่าหมู่คณะกระทันหัน ลูกค้าจะเป็นฝ่ายช าระค่าวีซ่าและค่า
ด าเนินการวีซ่าเอง โดยการยื่นวีซ่าเดี่ยวจะใช้เวลาย่ืน 4 วันท าการไม่รวมวันหยุดราชการและเสาร์-อาทิตย์..) 

× ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 
เดินทำงขึ้นต่ ำ 15 ท่ำน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ
ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า  
 
เงื่อนไขกำรจอง และ กำรช ำระเงิน  : 
 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายในวัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์

เต็มจ านวน  

• หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ
ท่ีได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 
………. 

• ส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันวา่
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ
เดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ
ผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอำยุคงเหลือ ณ วันเดินทำงมำกกว่ำ 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ำกระดำษ
อย่ำงต่ ำ 2 หน้ำ หำกไมม่ัน่ใจโปรดสอบถำม 



 

 

 
เงื่อนไขยกเลิกกำรจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อท่าน
ออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

 


