
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Period ADL SGL 0-18ปี Size Flight Available 

01 - 03 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
03 - 05 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
04 - 06 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
05 - 07 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
07 - 09 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
08 - 10 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
09 - 11 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
10 - 12 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
11 - 13 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
12 - 14 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
13 - 15 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
14 - 16 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 



 
 

มาเกา๊...จไูห.่..เวเนเชีย่น 3 วนั 2 คนื 
สกัการะเจา้แมก่วนอมิ l ชมความงามโบสถเ์ซ็นปอล l ครบสตูร  

ชมเมอืงจ าลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

โชวน์ า้พเุตน้ระบ า (ราคานีเ้ฉพาะคนไทย) 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ Air Macau  (NX) 

หมายเหต ุ :  ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 1,500 บาท ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– มาเกา๊ – จไูห ่ 

09.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์Lสายการ

บนิแอรม์าเกา๊ โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก   

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

15 - 17 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
16 - 18 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
17 - 19 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
18 - 20 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
19 - 21 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
20 - 22 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
21 - 23 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
22 - 24 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
23 - 25 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 
24 - 26 ก.ย. 61 5,885 3,500 8,500 20 NX 20 

http://bit.ly/2NMk5YE


11.35 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรม์าเกา๊  เทีย่วบนิที ่NX885 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.25 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ 

มอีาณาเขตตดิกบัต าบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนือ้ทีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมทุรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมทุรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกัน

ดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.

หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าคณะเดนิทางต่อสูเ่มอืงจูไห่ โดยรถบัสปรับอากาศ เดนิทางขา้มด่าน

กงเป่ย สูเ่มอืงจไูห ่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั XIANGGUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง จไูห ่– วดัผูถ่อ – รา้นหยก – รา้นผา้ไหม – รา้นบวัหมิะ – โชวน์ า้พุเตน้ระบ า   

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 น าทา่นสู ่วดัผูถ่อ นมสัการองคส์งักระจายเพือ่ความอดุมสมบรูณ์นมสัการ

เจา้แม่กวนอมิ เพือ่ความโชคด ีนมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้เพือ่การมสีุข

สวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองคเ์พือ่อายุยนืนาน จากนัน้เดนิ

ทางผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดที่

รัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดท้ าไวเ้พือ่เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 แวะชมสนิคา้ที ่รา้นผา้ไหม รา้นขายของทีร่ะลกึ (สนิคา้โอท๊อป)ใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของที่

ระลกึแดต่ัวทา่นเองใหท้า่นชมผลติภณัฑผ์า้ไหมขึน้ชือ่ ทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของ ฝากไดต้ามอธัยาศัย ชม

รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยกใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแด่ตัวท่านเอง น า

ทา่นไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบจักวาล 

“บวัหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความ

รอ้นเช่น น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ี หรือจะทาเพื่อ

ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส  

 จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย  ตัง้อยูต่ดิชายแดนมาเกา๊ เป็นศนูยก์ารคา้

ตดิแอร ์มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชัน้น า

ตา่ง ๆไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเล่น ฯลฯ  ทีน่ี่

มใีหท้่านไดเ้ลือกซือ้หมดซึง่เป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและ ฮ่องกง

เนื่องจากสนิคา้ที่นี่มีคุณภาพและราคาถูกใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซื้อ 

สนิคา้ตามอธัยาศัย 

น าท่านสู ่ชมโชวน์ า้พุเตน้ระบ า ทีอ่ลังการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชดุต่างๆ อาท ิ เหนิหาวสูส่วรรค ์เตน้

ระบ าน ้าพอุลังการงานสรา้งทีไ่มไ่ดเ้คยเห็นมากอ่น กบัโปรแกรมใหม่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั XIANGGUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม จูไห ่– มาเกา๊ – วดัเจา้แมก่วนอมิ – รา้นขนม – โบสถเ์ซ็นปอล –  ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – 

The Parisian – The Venetian – มาเกา๊ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าทา่นเดนิทางแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมอืงจูไห่บรเิวณอา่วเซยีงห ู

จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกว่า “หวหีนี” เป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิ

ทะเล  แลว้น าคณะเดนิทางสู่เมอืงมาเก๊า โดยรถบัสปรับอากาศ เดนิทางขา้มด่านก๋งเป่ย สู่

เมอืงมาเกา๊ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

น าท่านมาไหว ้วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญ่และเกา่แก่มาก 

ที่สุดในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัด

สมัผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิและมนตข์ลังอันเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของ ชาว

จนีทีดู่มเีสน่หใ์นแบบฉบับของชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเด่นเป็นพเิศษเห็นจะเป็น

องคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ต่งองคท์รงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีต่ัดเย็บดว้ยผา้

ไหมอยา่งงดงาม จากนัน้น าทุกท่านแวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ ตน้

ต ารับของเมอืงมาเกา๊  

 จากนัน้พาท่านเทีย่วรอบเกาะมาเก๊าชม วหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ี่มชี ือ่

ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจ์ัดแสดง



ประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนี้ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดใน

ดนิแดนตะวันออกไกล ผา่นชม องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสัมฤทธิป์ระทับ

ยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวามสงู 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลูกครึง่ผสมผสานระหว่าง

จนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารโีปรตุเกส สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสสง่มอบ

เกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้น่หลังไดร้ะลกึถงึ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านแวะถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ณ The Parisian ท่านไดส้ัมผัสกับเมอืงจ าลองของฝร่ังเศส เมอืงปารสี และ

ใหท้กุทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บัหอไอเฟล ไมร่วมคา่ขึน้กระเชา้สูช่ัน้7 ขอหอไอเฟล (หากท่านมปีระสงคท์ี่

จะขึน้หอไอเฟล กรุณาแจง้กับทางหัวหนา้ทัวร ์โดยค่าลฟิทป์ระมาณ HKG150 หรอืบางท่านตอ้งการอยากจะ

เทีย่ว Parisian (หากมเีวลามากพอ) 

 น าทา่นเขา้สู ่The Venetian ใหท้า่นไดส้ัมผัสกับเมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืง

เวเนเชีย่น ใหท้่านไดส้ัมผัสกับแหล่งชอ้ปป้ิงอันลือชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานา

ชนดิ หรอืบางทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกบั Casino ก็พอมเีวลา และใหท้กุท่านเปิด

ประสบการณ์ใหมก่ับการล่องเรอื Venetian ในคลอง (ค่าบรกิารล่องเรอืคอนโด

ล่า  HKD120 ตดิต่อหัวหนา้ทัวรค์่าใชจ้่าย) อสิระท่านจนถงึเวลาอันสมควร น า

ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊ 

 หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

19.00 น.  เหนิฟ้าสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่ NX 882                    

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

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้

รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

* อตัราคา่บรกิารทวัรน์ี ้ เป็นทวัรท์ ีเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ซึง่รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศจนี เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพนัธ์

สนิคา้พืน้เมอืงใหก้บันกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั คอื  บวัหมิะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเทา้ , ไขมุ่ก , ผา้ไหม , ฯลฯ  ซึง่สนบัสนุน

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคาประหยดั  จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่  รา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวน

ทุกทา่นแวะชม.....ซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาท ีถงึ 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  

ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 หยวน * 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่า

พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× ค่าวซีา่ 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซีา่แบบหมูค่ณะ กรณีมเีหตุทีจ่ะตอ้งท าวซีา่เดีย่ว วซีา่ตดิเล่มพาสปอรต์

จากประเทศไทย (กรณียกเลกิวซีา่หมูค่ณะกระทันหัน) ลูกคา้จะเป็นฝ่ายช าระค่าวซีา่และค่าด าเนนิการวซีา่เอง โดย
การยืน่วซีา่เดีย่วจะใชเ้วลายืน่ 4 วันท าการไมร่วมวันหยดุราชการและเสาร-์อาทติย.์ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 



 
เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายในวนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มา

ให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 

หนา้ หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ
เงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 

 
 


