
 

 

 

 

  

MACAO 

มาเกา๊ จไูห.่.  
สบาย สบาย 3วนั 2คนื 

โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ NX 

1. เทีย่วเมอืงมรดกโลก “มาเกา๊”  3 
2. ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian Resort  
3. สกัการะวดัขึน้ชือ่ วดัอามา่ ทีม่าเกา๊ 
4. ชอ้ปป้ิงสุดมนัสท์ี ่ตลาดใตด้นิกงเป่ย  
5. เมนูพเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 



 

 

  วนั โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้    เทีย่ง เย็น       โรงแรมทีพ่กั 
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เครือ่งแอรบ์สั 321 
ทีน่ ัง่แบบ 3 - 3 

บรกิารอาหารบนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

  

 

 

 

  

06.00 น. ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 

09.00 น. พรอ้มกัน ท่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์P สายการบนิแอรม์าเกา๊

โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับท่าน 

11.35 น. 

12.15 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยสายการบนิแอรม์าเก๊า  เทีย่วบนิที ่NX885   

 

 04.00 น. พรอ้มกัน ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 2 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์

    โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้ับท่าน 

RGN-FD006 

  

 

กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – จไูห ่- 

 ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย 

1 

X  
MINAN 
HOTEL ,JINJIANG IN 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

จไูห-่ถนนคู่รัก-สาวงามหวหีนี-่ รา้นบัว

หมิะ-รา้นหยก-รา้นผา้ –วัดผูโ่ถว-

พระราชวังหยวนหมงิหยวน+โชว ์

2 MINAN 
HOTEL ,JINJIANG 

IN HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

 

 

  
จไูห-่มาเกา๊- วัดอามา่-เจา้แมก่วนอมิรมิ

ทะเล – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้

แควร ์-  เวเนเชีย่น-กรงุเทพฯ 

Day 1  

กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – จไูห ่- ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย 

วนัแรกของการเดนิทาง 



15.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเกา๊  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย  

16.00 น.  ช่ัวโมง)น าท่านเดินทางสูตั่วเมอืง มาเกา๊ เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแค่หมูบ่า้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดัิง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตุเกสได ้

เดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนีเ้พือ่ตดิต่อคา้ขายกับชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนีท้ีส่ าคัญคอืชาวโปรตุเกสได ้

น าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมายท าใหม้าเกา๊

กลายเป็นเมอืงทีม่ ีก่ารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้่าเป็น “ยโุรปใจกลาง

เอเชยี” มาเกา๊อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิม

ของโปรตุเกส นานถงึ 400 ปี จนกระท่ังวันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพธิสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้ับสาธารณรัฐประชาชน

จนี นับจากนัน้มาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบรูณ์แต่ยังคงสภาพการเมอืงการปกครองในรปูแบบ

ของหนึง่ประเทศสองระบบ   

 

 

พกัที ่ MINAN HOTEL ,JINJIANG IN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ท่านน่ังรถชมทวิทัศนข์อง ถนนคู่รัก  THE LOVER’S ROAD ถนนเรยีบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจูไห่

ไดต้กแต่งภูมทัิศน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ไดช้ือ่ว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบรเิวณถนนริม

ชายหาดแห่งนี้ไดม้กีารน าเกา้อี ้หรอืมา้น่ังซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเท่านัน้ จงึไดช้ือ่ว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดา

คู่รัก  ผา่นชม สาวงามหวหีนี ่จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมอืงจูไห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ู เป็นรปูแกะสลัก

สงู 8.7 เมตร ถอืไข่มกุอยูร่มิทะเล และน าทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรจนีหรอืบวัหมิะ เพือ่ฝากคนทีท่า่นรกั 

 

 

น าทา่นชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงจไูห ่อาทเิช่น ใบชา หยก ครมีไขม่กุ ผา้ไหม ฯลฯ เพือ่ฝากคนทีท่า่นรกั จากนัน้น า

ท่านสู ่วัดผูโ่ถว นมัสการองคสั์งกระจายเพือ่ความอดุมสมบรูณ์ นมัสการเจา้แมก่วนอมิเพือ่ความโชคด ีนมัสการองคอ์มติรพทุธ

เจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพือ่อายยุนืนานจากนัน้ชม โชวอ์ันตระการตาดว้ยแสง ส ีเสยีง ซึง่ใช ้

ผูแ้สดงกวา่ 100 ชวีติ ซึง่ประกอบดว้ยการแสดงชดุต่างๆ อาทเิฉยีนหลงฮอ่งเตท้อ่งเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษก และ

การละเล่นต่างๆ อกีมากมาย (หมายเหต:ุ หากกรณีฝนตก หรอืเหตสุดุวสิยั ไมส่ามารถดโูชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ปรบัเปลีย่น

โปรแกรมหรอืคนืเงนิคา่โชวแ์ทน) 

 

 

พกัที ่ MINAN HOTEL ,JINJIANG IN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร  

Day 2   

จูไห่-ถนนคู่รกั-สาวงามหวหีนี่- ร ้านบวัหมิะ-รา้นหยก-ร้านผ้า –วดัผู่โถว- 

พระราชวงัหยวนหมงิหยวน+โชว ์

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

ค า่    รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 



 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านชม วัดอามา่ ใหทุ้กท่านไดก้ราบไหวเ้จา้แมทั่บทมิที ่วัดอามา่ ซึง่เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากๆ ส าหรับนักท่องเทีย่วส าหรับวัด

แหง่นีตั้ง้อยูใ่กลก้ับทะเล ภายในวัดดูแลว้กแ็ปลกตาดเีพราะวา่มกีารกอ่สรา้งกันแบบลดหล่ันกันไปตามพืน้ทีท่ีอ่ านวย เนือ่งจาก

สถานทีแ่หง่นีตั้ง้อยูร่มิเชงิเขา เมือ่เดนิพน้ซุม้ประตูก็จะพบกับศาลของเจา้แมทั่บทมิตัง้อยู ่..นอกจากนัน้ก็ยังม ีหอเมตตาธรรม 

ศาลเจา้แมก่วนอมิ ศาลพทุธเซนิเจา้ชานหลนิและยังมศีาลเจา้ขนาดเล็กๆ อกีหลายศาลทีไ่ดม้กีารสรา้งเพือ่ถวายใหแ้กเ่จา้แม่

ทับทมิ  จากนัน้ผา่นชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รปูองคเ์จา้แมก่วนอมิสัมฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบัว ซึง่ประเทศโปรตุเกส

สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเกา๊เนือ่งในโอกาสสง่มอบคนืใหก้ับประเทศจนี .... จากน ัน้น าทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมา

เกา๊ ขนมทารต์ไขแ่ละทองพบัหอ่สาหรา่ยทีข่ ึน้ชือ่ 

 

 

 

จากนัน้น าท่านมายัง ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ทิยาลัย

เซนตป์อลทีอ่ยูต่ดิกับโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กันโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ วทิยาลัยเซนตป์อล (St. Paul’s 

College) เป็นโบราณสถานทียั่งหลงเหลอือยูข่องวทิยาลัยเซนตป์อลคอืประจักษ์พยานการกอ่ตัง้มหาวทิยาลัยของตะวันตกใน 

ภมูภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสตูรการศกึษาไวอ้ยา่งพถิพีถัินขณะทีซ่ากประตูโบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบัุนถกูมาเป็น

สัญลักษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊  เซนาโดส้แควร ์ซึง่โดดเด่นดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ย

สถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย....จากนัน้

เดนิทางต่อที ่The Venetian Resort โรงแรมสดุหรเูลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้่านอสิระพักผอ่นถา่ยรปูและชมความ

งามสัมผัสเมอืงจ าลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศัยซึง่แบง่เป็นโซนต่างๆ เชน่ 

GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังใหท้่านไดสั้มผัสกับภัตตาคารกวา่ 30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชืน่ชอบและ

รา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้น เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ล่องเรอืกอนโด

ล่า GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาท่านละ 120 เหรยีญ) ล่องไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโิน

ซึง่มอียูทั่ง้หมด 4 โซนใหญ ่** (ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไมอ่นุญาตใหท้ าการ

บันทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้สิน้และควรแตง่กายสภุาพ) 

 

 

19.26 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิ  เพือ่เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรม์าเก๊า เทีย่วบนิที ่NX882 

19.00 น.  

21.26 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ  โดยสวัสดภิาพ  พรอ้มความประทับใจมริูล้มื  

21.00 น.  

 

จไูห-่มาเกา๊- วดัอามา่-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้

แควร ์-  เวเน เชีย่น-กรงุเทพฯ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

เย็น    อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั.....เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 



** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

                    ************************************************************************ 

**โปรแกรมการเดนิทางอาจมสีลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ฤดกูาล และการจรจรเป็นส าคญั** 

“ราคาทวัรส์ าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ ” 

 

หมายเหต ุ:  

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ ทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ เทา่น ัน้ สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัควมพงึ

พอใจในการใหบ้รกิาร 

3. ราคาเด็กต า่กวา่ 18 ปี เก็บเพิม่จากคา่ทวัรข์า้งตน้ 3,000 บาท/ทา่น 

มาเกา๊ จไูห ่สบาย สบาย 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่18 ปี

มเีตยีงพกักบัผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่18 ปี

ไมม่มีเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น 

พกัเด ีย่วเพิม่ 

03-05 มนีาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

05-07 มนีาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

06-08 มนีาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

07-09 มนีาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

08-10 มนีาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

10-12 มนีาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

11-13 มนีาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

13-15 มนีาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

20-22 มนีาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

21-23 มนีาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

24-26 มนีาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

26-28 มนีาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

27-29 มนีาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

28-30 มนีาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

29-31 มนีาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

01-03 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

02-04 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 



03-05 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

04-06 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

05-07 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

07-09 เมษายน 2561 12,991 15,991 15,991 5,900 

08-10 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

09-11 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

10-12 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

11-13 เมษายน 2561 12,991 15,991 15,991 5,900 

12-14 เมษายน 2561 14,991 17,991 17,991 5,900 

14-16 เมษายน 2561 14,991 17,991 17,991 5,900 

16-18 เมษายน 2561 12,991 15,991 15,991 5,900 

18-20 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

19-21 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

21-23 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

22-24 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

23-25 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

24-26 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

25-27 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

26-28 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

28-30 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

30 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

01-03 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

02-04 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

03-05 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

05-07 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

06-08 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

07-09 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

08-10 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

09-11 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

10-12 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

12-14 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

13-15 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

14-16 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

15-17 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

16-18 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

19-21 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 



20-22 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

21-23 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

22-24 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

23-25 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

24-26 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

26-28 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

27-29 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

28-30 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

29-31 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

30 พฤษภาคม – 01 มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

02-04 มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

03-05 มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

 04-06 มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

05-07 มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

06-08 มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

07-09 มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

09-11 มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

10-12 มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

 11-13 มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

12-14 มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

13-15  มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

16-18 มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

17-19  มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

18-20 มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

19-21 มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

20-22  มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

23-25 มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

24-26  มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

25-27 มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

26-28  มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

27-29 มถินุายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

30  มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 5,900 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ  และมคัคเุทศก ์



ทา่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***   

 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเก๊า จไูห ่เซนิเจิน้)

ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วท่ัวไปไดรู้จ้ัก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, ผา้

ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร์ จงึเรียน

ใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ข ึน้อยูก่ับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนี

ทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสัิยทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคุมไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตุสดุวสัิยต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 10 ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางท่องเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. - กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง 

เท่านัน้  

3.  ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า 

4. ** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE 

ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

5.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 



6.  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

7.  ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบนิ 20 กโิลกรัม ต่อท่าน ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีาร

เรยีกเก็บ 

8.  ค่าประกันอบัุตเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบัุตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

9. ค่าวซีา่กรุป๊แบบ 144 ช่ัวโมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลูกคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเท่านัน้) 

10.   กรณีทีท่าง ตม. จนี ประกาศปิด ยกเลกิวซีา่กรุป๊แบบ 144 ช่ัวโมง เพือ่เขา้เซนิเจิน้และจไูห ่ทางบรษัิทขอเก็บค่าวซีา่

ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด (ในกรณีลูกคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง) 
***โปรดทราบ ผูท้ ีม่คีวามประสงค ์ย ืน่ค าขอวซี่าจนี แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนี ้

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 08.อริกั  

09. อหิรา่น 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซูดาน 18.

แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20. ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี 

ไมส่ามารถยืน่ค าขอวซี่าแบบหมูค่ณะ(กรุป๊) ได  ้

ตอ้งยืน่ค าขอววซี่าจนีแบบเดีย่ว เทา่น ัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนั ท าการ 

***ต ัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา*** 

รอบคลมุเรือ่งสขุภาพ 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอาทเิชน่ค่าอาหาร, ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), ค่าโทรศัพท ์, ค่าซัก

รดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่าก าหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนยีมวซี่าเขา้ประเทศฮ่องกงส าหรับหนังสอืเดินทางต่างชาตติอ้งยืน่วซี่าเขา้ประเทศฮอ่งกงมคี่าธรรมเนยีม แลว้แต่

อัตราของแต่ละประเทศนัน้ทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกง 

4. ค่าหอ้งพักเดีย่วตามอัตรา 

5. ค่าวซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกง ในกรณีเรง่ด่วน 

6. ค่าธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวต่างชาตแิละผูถ้อืเอกสารต่างดา้ว 

7. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 

8. ค่าธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 



9. ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนกังานขบัรถ (1,200 บาท ต่อท่าน/ทริป) ทิปหวัหน้าทวัร ์ (ตามความ

ประทบัใจ) 

10. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรณุาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิ

มดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลา

ขอวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 7 วันท าการ)  

การช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้า่ยในสว่นของค่าทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดย

อัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ ืน่วซี่าให ้ เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลิกการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ
ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน
คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่นค่าต๋ัวเครือ่งบนิค่าหอ้ง 
ค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้



7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วซีา่,ค่าวซีา่ และค่าใชจ้า่ยบางส่วนที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 
ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไมว่่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูการเดนิทาง 

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดินทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ     ออกต๋ัว
เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิ์การเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและ
ชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 
4. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมคีุณสมบัติตรงตามที่สายการบนิ   ก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 
leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพัก
แบบ 3 ท่านจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบในอุบัติเหตุหรอืความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบัุตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดินทางถกูปฏิเสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดัิงกล่าว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ี

เกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

 


