
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 13577 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

โปรโมชั่นนี้ ใช้วีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว  

วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจีน  

และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทันที 

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบวีซ่าติดเล่มของท่าน 

หากท่านต้องไปท าใหม่ทุกกรณี 



 

Period ADL เด็ก0-18ปี 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 
 

3 เมอืง .. มาเกา๊ – จไูห ่– เซนิเจ ิน้  3 วนั 2 คนื 

ชมเมอืงจ าลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

วดักวนอ ูl เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล l วดัเจา้แมก่วนอมิ  

. . . ชมความงามโบสถเ์ซ็นปอล . . . ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจ . . .  

เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ (NX) 

ราคานีเ้ฉพาะคนไทย!!  ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 1,650 บาท  ไมร่วมทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หมายเหต ุ:  รายการและราคาทวัรน์ีเ้ป็นโปรโมช ัน่ หากเกดิปัญหาใดๆ เช่น เทีย่วบนิลา่ชา้เนอืงจากสภาพอากาศ การเมอืง หรอื
เป็นในสว่นของทางสายการบนิ ทางเราขอสงวนสทิธิจ์ะไมม่กีารยกเลกิหรอืคนืเงนิใหล้ค.ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้. 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เกาะมาเกา๊ – เมอืงจไูห ่– ชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย 

07.30 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู7 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิแอรม์า

เกา๊ โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก   

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


10.35 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่NX885 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.20 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ มี

อาณาเขตตดิกบัต าบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนือ้ทีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมทุรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมทุรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกนัดว้ย

สะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.หลังผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้   

จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่โดยรถบสัปรับอากาศ ขา้มดา่นกงเป่ย สู ่เมอืงจไูห ่ 

น าทา่น ชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย ตัง้อยูต่ดิชายแดนมาเกา๊ เป็นศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์มสีนิคา้ใหท้า่น

เลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเลน่ ฯลฯ  ทีน่ีม่ใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หมดซึง่เป็นทีน่ยิมมากของ

ชาวมาเกา๊และ ฮอ่งกงเนือ่งจากสนิคา้ทีน่ีม่คีณุภาพและราคาถกูใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ สนิคา้ตามอธัยาศัย 

(อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง จไูห ่– ถนนคูร่กั – จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ – เซนิเจ ิน้ – วดักวนอ ู– เมอืงจ าลองฮอลแลนด ์– รา้นบวัหมิะ – 

รา้นหยก – รา้นยางพารา – จไูห ่

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นผา่นชม ถนนคูรั่ก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีรั่ฐบาลเมอืงจู

ไหไ่ดท้ าไวเ้พือ่เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ    แวะถา่ยรปูกบัสญัลกัษณ์อนัสวยงามโดด

เดน่ของเมอืงจไูหบ่รเิวณอา่วเซยีงห ูจไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “หวหีน”ี เป็น

รปูแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้ โดยรถบสัปรับอากาศ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) วัดศักดิส์ทิธิท์ีช่าวจนีนยิมขอพรในเรือ่ง

หนา้ทีก่ารงาน สกัการะขอพรองคเ์ทพเจา้กวนอ ูเทพสญัลักษณ์แหง่ความซือ่สตัย ์ความ

จงรักภกัดแีละความกลา้หาญ เชญิทา่นขอพรกราบไหวเ้พือ่เป็นสริมิงคลแกต่ัวเองและ

ครอบครัวตามอธัยาศัย  จากนัน้น าคณะเขา้ชม เมอืงจ าลองฮอลแลนด ์ทีส่รา้งขึน้มา

เพือ่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดช้มดอกไมจ้ าลอง และสถานทีต่กแตง่ให ้

เหมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิลปิจ าลองประจ าชาตฮิอลแลนด ์ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบจักวาล “บวั

หมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ 

น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่ป้องกนัผวิ  น าทา่น

สู ่รา้นยางพาราใหท้า่นไดฟั้งบรรยายเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีท่ าจากยางพารา รูจั้กคณุสมบตัแิละเลอืกชมเลอืกซือ้

สนิคา้ตามอธัยาศัย   น าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็น

ของทีร่ะลกึแดต่วัทา่นเองไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ให ้

หนา้เนยีนใส   จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงจไูห ่ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม จไูห ่– มาเกา๊ – โบสถเ์ซ็นปอล – รา้นขนม – วดัเจา้แมก่วนอมิ –  ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – แวะ

ถา่ยรปู The Parisian – The Venetian Casino – สนามบนิมาเกา๊ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก   

น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงมาเกา๊ โดยรถบสัปรับอากาศ ขา้มดา่นกง๋เป่ยสู ่เมอืงมาเกา๊  

จากนัน้พาทา่นเทีย่วรอบเกาะมาเกา๊ ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดย

สถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภณัฑจั์ดแสดงประวตัขิองโบสถ ์ซึง่

โบสถเ์ซนตพ์อลนีไ้ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุใน

ดนิแดนตะวันออกไกล  แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ ตน้ต ารับของเมอืงมาเกา๊   

น าทา่นผา่นชม องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสมัฤทธิ์

ประทับยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แม่



กวนอมิลกูครึง่ผสมผสานระหวา่งจนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารโีปรตเุกส สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์

ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้น่หลังไดร้ะลกึถงึ 

น าทา่นมาไหว ้วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวดัใหญแ่ละเกา่แกม่ากทีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่13 ภายใน

วัดสมัผัสไดถ้งึความศกัดสิทิธแิละมนตข์ลังอนัเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบบัของชาว

จนี และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ตง่องคท์รงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีต่ัดเย็บ

ดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม น าทา่นแวะถา่ยรปู The Parisian เมอืงจ าลองของฝร่ังเศส เมอืงปารสี แหลง่ชอ้ปป้ิงอนัลอื

ชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ  

น าทา่นเขา้สู ่The Venetian ใหท้า่นไดส้มัผัสกบั เมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืงเวเน

เชีย่น พบกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงอนัลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิหรอืบางทา่นตอ้งการ

เสีย่งโชคกบั Casino ก็พอมเีวลาและพเิศษใหท้กุทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บัการ

ลอ่งเรอื ในคลองThe Venetian (หากทา่นสนใจลอ่งเรอืกอนโดลา่กรณุาตดิตอ่

สอบถามไดท้ีไ่กดห์รอืหวัหนา้ทัวรค์ะ) *อสิระอาหารเทีย่งเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น จากนัน้น าทา่น

เดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท(มคัคเุทศก,์หวัหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวนั

และเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

19.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่NX882 

21.00น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.......................... 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,

การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท

(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร,การตรวจ

คนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั...กรุณา

อา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของ

บรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเนือ่งจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกู

ยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะส ารองตัว๋เครือ่งบนิหรอืพาหนะอยา่งใด

อยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนีเ้พราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการ

เดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ 

 

ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะท าการ REQUEST ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ 

งดการคนืบตัรโดยสารและการยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทวัรข์้างต้น  จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงในประเทศ,ต่างประเทศ  ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี ผู้โดยสาร

อาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศนั้นๆ ก าหนดด้วยตวัทา่นเอง และผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปที่มทีีน่ั่งวา่ง

หรือตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ  ท ัง้นีข้ึ้นอยู่กับทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและ 

สายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได.้ 

 

* อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีเ้ป็นทวัรท์ีเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิงซึง่ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศจนีเพือ่สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้ักคอืบัวหมิะ, หยก, ชา, การนวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ฯลฯซึง่สนับสนุนคา่ใชจ้่ายบางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคา

ประหยัดจงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม.....ซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาทถีงึ 90 

นาทซีือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไม่มกีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้หากไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิงทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทวัร์

เพิม่ทา่นละ1,000 หยวน * 



 
 



 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ 
ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิทอ้งถิน่, คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
× คา่วซีา่ 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซีา่แบบหมูค่ณะ กรณีมเีหตทุีจ่ะตอ้งท าวซีา่เดีย่ว วซีา่ตดิเลม่พาสปอรต์จาก

ประเทศไทย (กรณียกเลกิวซีา่หมูค่ณะกระทันหัน ลกูคา้จะเป็นฝ่ายช าระคา่วซีา่และคา่ด าเนนิการวซีา่เอง โดยการยืน่วซีา่เดีย่ว
จะใชเ้วลายืน่ 4 วันท าการไมร่วมวันหยดุราชการและเสาร-์อาทติย.์.) 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการ
เดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
 



เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายในวนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 หากไม่ช าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หาก 

ไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  
และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่
กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
 

 


