
 
 
 
 
 

 

Period ADL เด็ก 0-18ปี SGL Size Flight 

17 -19 ตุลาคม 2562 (พฤ-ส) 2,992 +5500 +3500 20 NX 

31 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2562  
(วันฮาโลวีน) 

3,993 +5500 +3500 20 NX 

01 - 03  พฤศจิกายน 2562 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 



 
 
 
 
 

07 - 09 พฤศจิกายน 2562 (พฤ-ส) 2,992 +5500 +3500 20 NX 

08 - 10 พฤศจิกายน 2562 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

09 - 11 พฤศจิกายน 2562 (ส-จ) 
(วันลอยกระทง) 

3,993 +5500 +3500 20 NX 

14 -16 พฤศจิกายน 2562 (พฤ-ส) 2,992 +5500 +3500 20 NX 

15 -17 พฤศจิกายน 2562 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

16 - 18 พฤศจิกายน 2562 (ส-จ) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

21 -23 พฤศจิกายน 2562 (พฤ-ส) 2,992 +5500 +3500 20 NX 

24 -26 พฤศจิกายน 2562 (อา-อ) 1,991 +5500 +3500 20 NX 

28 - 30 พฤศจิกายน 2562 (พฤ-ส) 2,992 +5500 +3500 20 NX 

30 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562 (ส-จ) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

02 - 04 ธันวาคม 2562 (จ-พ) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

07 - 09 ธันวาคม 2562 (ส-จ) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

17 - 19 ธันวาคม 2562 (อ-พฤ) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

18 - 20 ธันวาคม 2562 (พ-ศ) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

19 - 21 ธันวาคม 2562 (พฤ-ส) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

MACAO ZHUHAI SHENZHEN 
ชมเมอืงจ ำลองปำรสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

สกักำระเจำ้แมก่วนอมิ / ชมควำมงำมโบสถเ์ซ็นปอล  

 (รำคำนีเ้ฉพำะคนไทย) 

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิแอรม์ำเก๊ำ (NX) 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่วซีำ่ 1,650 บำท ไมร่วมทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ 2,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ 

 

หมำยเหตุ :  รำยกำรและรำคำทวัรน์ีเ้ป็นโปรโมช ัน่ หำกเกดิปัญหำใดๆ เช่น เทีย่วบนิลำ่ชำ้ เนอืงจำกสภำพอำกำศ 

กำรเมอืง หรอืเป็นในสว่นของทำงสำยกำรบนิ ทำงเรำขอสงวนสทิธิจ์ะไมม่กีำรยกเลกิหรอืคนืเงนิใหล้ค.ไมว่ำ่
กรณีใดๆท ัง้สิน้. 

วนัแรก สนำมบนิสุวรรณภูม ิ– มำเกำ๊– เมอืงจูไห ่

19.30 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนำมบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู7 เคาน์เตอร ์L 

 สายการบนิแอรม์าเกา๊ โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก   

22.00 น. ออกเดนิทางสู ่มำเกำ๊ สายการบนิแอรม์าเก๊า  เทีย่วบนิที ่NX 881 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

01.45 น. ถงึ สนำมบนิมำเก๊ำ ตัง้อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้า

เพริล์ มอีาณาเขตตดิกับต าบลก๊งเป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเก๊า มเีนื้อทีทั่ง้หมด 25.8 ตร.กม. 

ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะ

ไทปาจะเชือ่มถงึกันดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพ

ทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าคณะเดนิทางตอ่สูเ่มอืงจูไห ่โดยรถบัสปรับ

อากาศ เดนิทางขา้มดา่นกงเป่ย สูเ่มอืงจูไห ่ 

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่อง จูไห ่– The Lover Road – จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ – เซนิเจิน้ – วดักวนอู – รำ้นหยก – รำ้นยำงพำรำ 

– รำ้นบวัหมิะ – จูไห ่

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

น าท่านผา่นชม ถนนคูร่กั (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดที่

รัฐบาลเมอืงจูไหไ่ดท้ าไวเ้พือ่เป็นสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ    จากนัน้แวะ

ถ่ายรูปกบัสัญลักษณ์อนัสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจูไหบ่รเิวณอา่วเซยีงห ู

จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ หรอืทีม่ชีือ่เรยีกว่า “หวหีนี” เป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 

เมตร ถอืไขมุ่กอยูร่มิทะเล  จาจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้ โดย

รถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  

น าท่านเดนิทางสู ่วัดกวนอ ู(Kuan Au Temple) วัดศักดิส์ทิธิท์ีช่าวจนี

นยิมขอพรในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน สักการะขอพรองคเ์ทพเจา้กวนอ ูเทพ

สัญลักษณ์แหง่ความซือ่สัตย ์ความจงรกัภักดแีละความกลา้หาญ เชญิท่าน

ขอพรกราบไหวเ้พือ่เป็นสริมิงคลแกต่วัเองและครอบครัวตามอัธยาศัย

จากนัน้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

น าท่านไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีและซือ้ยาครอบ

จักวาล“บัวหมิะ”ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชีือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการ

โดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามนั ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอื

จะทาเพือ่ป้องกันผวิ   น าท่านสู ่รา้นยางพารา ใหท่้านไดฟั้งบรรยายเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีท่ าจากยางพารา 

รูจ้ักคณุสมบัตแิละเลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย   น าท่านชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก

ใหท่้านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวท่านเองไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานาน

และชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 



 
 
 
 
 

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 (หากมเีวลามากพอ) น าท่าน ชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย  ตัง้อยู่ตดิชายแดนมาเกา๊ เป็นศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์มสีนิคา้ให ้

ท่านเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา 

ของเด็กเลน่ ฯลฯ  ทีน่ี่มใีหท่้านไดเ้ลอืกซือ้หมดซึง่เป็นทีน่ยิมมากของชาวมาเก๊าและ ฮอ่งกงเนื่องจาก

สนิคา้ทีน่ี่มคีณุภาพและราคาถูกใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ สนิคา้ตามอัธยาศัย 

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำม จูไห ่– มำเกำ๊ – โบสถเ์ซ็นปอล– รำ้นขนม– วดัเจำ้แมก่วนอมิ –  ผำ่นชมเจำ้แมก่วนอมิรมิทะเล – 

แวะถำ่ยรูป The Parisian – The Venetian Casino 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

น าคณะเดนิทางสูเ่มอืง มำเกำ๊ โดยรถบัสปรับอากาศ เดนิทางขา้มดา่นกง๋เป่ย สูเ่มอืงมาเก๊า ผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้พาท่านเทีย่วรอบเกาะมาเก๊า ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชีือ่ออกแบบโดย

สถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจ์ัดแสดงประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนี้

ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในดนิแดน

ตะวันออกไกล จากนัน้น าทุกท่าน แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ ตน้

ต ารับของเมอืงมาเก๊า ผา่นชม องคเ์จา้แม่กวนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แม่

กวนอมิปรางคท์องสัมฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบัว มคีวามสงู 18 เมตร 

หนักกวา่ 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิลกูครึง่ผสมผสานระหว่างจนีกับ

โปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแม่มารโีปรตเุกส สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์

ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสสง่มอบเกาะมาก๊าคนืใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้่นหลังไดร้ะลกึ

ถงึ 

น าท่านมาไหว ้วดัเจำ้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญแ่ละเกา่แกม่าก ทีส่ดุในมาเก๊า 

สรา้งขึน้ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่13 ภายในวัดสัมผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิและ

มนตข์ลังอนัเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบับของ

ชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ตง่องคท์รงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาว

ของจนีทีต่ัดเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม  

น าท่านแวะถ่ายรูป The Parisian เมอืงจ าลองของฝรั่งเศส เมอืงปารสี แหลง่ชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนด์

เนมนานาชนดิ  

น าท่านเขา้สู ่The Venetian ใหท่้านไดสั้มผัสกบัเมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืง

เวเนเชีย่น พบกับแหลง่ชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิหรอืบาง

ท่านตอ้งการเสีย่งโชคกับ Casino ก็พอมเีวลาและพเิศษใหทุ้กท่านเปิด

ประสบการณ์ใหม่กบัการลอ่งเรอื ในคลอง The Venetian (หากท่านสนใจลอ่งเรอืกอนโดลา่กรุณาตดิตอ่

สอบถามไดท้ีไ่กดห์รอืหวัหนา้ทัวรค์ะ)  *อสิระอาหารเทีย่งเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง

ของทา่น 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคัง่,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีวัแทนบรษัิท(มคัคเุทศก,์

หัวหนา้ทวัร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหาก

ลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

19.00 น.  เหนิฟ้าสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสำยกำรบนิแอรม์ำเกำ๊ เทีย่วบนิที ่ NX 882                    

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

*ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนือ่งจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ



 
 
 
 
 
สภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณำอำ่นรำยกำรและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยำ่งละเอยีดกอ่นท ำกำรจองทวัรห์รอืช ำระเงนิจากนัน้จะ

ถอืว่าลูกคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบทุกกรณี. 

 

ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างประเทศและจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิหรอืพาหนะ

อย่างใดอย่างหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในสว่นนี้เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนอืจาก

โปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ 

 

ต ัว๋สำยกำรบนิไมส่ำมำรถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืกำรสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสำยกำรบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป้นไปโดยสายการบนิเป้นผูก้ าหนด ทางผุจ้ัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แต่จะท าการ REQUEST ใหไ้ดเ้ท่านัน้ งดการคนืบัตรโดยสาร และการยกเลกิการเดนิทาง 

ทางสายการบนิไม่มรีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หำกผูโ้ดยสำรถูกปฏเิสธกำรออกนอกประเทศไทยหรอืเขำ้ประเทศมำเกำ๊ 

จำกเจำ้หนำ้ทีแ่รงงำนไทยหรอืเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนนอกประเทศและเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงทีป่ระเทศมำเกำ๊ ทำงผูจ้ดั

และทำงสำยกำรบนิจะไมส่ำมำรถรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี ผูโ้ดยนสำยอำจจะตอ้งรบัผดิชอบคำ่ปรบัที่

ประเทศมำเกำ๊เรยีกเก็บ ผูโ้ดยสำยตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ ัง่วำ่งหรอืตำมวนัเกดิทำงของต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้นีแ้ลว้แตท่ำงเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนและสำยกำรบนิ ทำงผุจ้ดัไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

 

 

* อตัรำคำ่บรกิำรทวัรน์ี ้ เป็นทวัรท์ีเ่ขำ้รำ้นชอ้ปป้ิง ซึง่รว่มกบักำรทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศจนี เพือ่สง่เสรมิใหม้กีำร

ประชำสมัพนัธส์นิคำ้พืน้เมอืงใหก้บันกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั คอื  บวัหมิะ , หยก , ชำ , กำรนวดฝ่ำเทำ้ , ไขมุ่ก , ผำ้ไหม , 

ฯลฯ  ซึง่สนบัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยบำงสว่นใหท้ำ่นไดเ้ทีย่วในรำคำประหยดั  จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทำ่นทรำบวำ่  รำ้นทุก

รำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกทำ่นแวะชม.....ซึง่จะใชเ้วลำรำ้นละประมำณ 60 นำท ีถงึ 90 นำท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำม

พอใจของลูกคำ้เป็นหลกั  ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ หำกไมเ่ขำ้รำ้นชอ้ปป้ิง ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ทวัรเ์พิม่ทำ่น

ละ 1,000 หยวน * 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

✓ ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ  

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
✓ ค่าเบีย้ประกันอบัุตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและ
ค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิทอ้งถิน่, คนขบัรถ, 2,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ  
× คา่วซีา่ 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซีา่แบบหมู่คณะ กรณีมเีหตทุีจ่ะตอ้งท าวซีา่เดีย่ว วซีา่ตดิเลม่พาสปอรต์

จากประเทศไทย (กรณียกเลกิวซีา่หมูค่ณะกระทันหัน ลกูคา้จะเป็นฝ่ายช าระคา่วซีา่และคา่ด าเนนิการวซีา่เอง โดย
การยืน่วซีา่เดีย่วจะใชเ้วลายืน่ 4 วันท าการไม่รวมวันหยุดราชการและเสาร-์อาทติย.์.) 

× คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทำงขึน้ต ำ่ 15 ทำ่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง
และเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจองภายในวัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  



 
 
 
 
 

• หากไม่ช าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดนี้แลว้ 

• หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำงแฟกซ ์………. 
• สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวำ่

ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง
(Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยอนัเกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำร
สะกดชือ่-นำมสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีำยุคงเหลอื ณ วนัเดนิทำงมำกกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 

หนำ้ หำกไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถำม 
 

เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิได ้
ทุกกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 

 
 
 

 
 

 
 


