
 

 

 

 

MACAO ZHUHA SHENZHEN 
ชมเมอืงจําลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

สกัการะเจา้แมก่วนอมิ / ชมความงามโบสถเ์ซ็นปอล  

ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิตงเหมนิ...โชว ์นํา้พเุตน้ระบํา (ราคานีเ้ฉพาะคนไทย) 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเซยี  FD 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
ราคาเด็ก 
0-18 ปี 

Size 

01 - 03 พฤศจกิายน 61 3,993 5,500 8,500 20 

03 – 05 พฤศจกิายน 61 3,993 5,500 8,500 20 



ปล.รายการนีไ้มม่รีาคาเด็ก / ราคานีไ้มร่วมคา่วซี่า 1,500 บาท ไมร่วมทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ:  รายการและราคาทวัรน์ีเ้ป็นโปรโมช ัน่ หากเกดิปัญหาใดๆ เชน่ เทีย่วบนิลา่ชา้ เนอืงจากสภาพอากาศ การเมอืง 
หรอืเป็นในสว่นของทางสายการบนิ ทางเราขอสงวนสทิธ ิจ์ะไมม่กีารยกเลกิหรอืคนืเงนิใหล้ค.ไมว่า่กรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้. 

 

วนัแรก สนามบนิอูต่ะเภา – มาเกา๊ – โบสถเ์ซ็นปอล– รา้นขนม– วดัเจา้แมก่วนอมิ –  ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิ

รมิทะเล – แวะถา่ยรปู The Parisian – The Venetian Casino – เมอืงจไูห ่

07.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิอูต่ะเภา  อาคารผูโ้ดยสารขาออก……. สายการบนิแอรเ์อเชยี FD โดยมี

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก   

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  เทีย่วบนิที ่FD450  

13.40 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตัง้อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น้ํา

เพริล์ มอีาณาเขตตดิกบัตําบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. 

ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเกา๊กบัเกาะไท

ปาจะเชือ่มถงึกนัดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่ี

ระยะทาง 4.5 กม.หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 จากนัน้พาทา่นเทีย่วรอบเกาะมาเกา๊ ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่

ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลงัของโบสถม์พีพิธิภณัฑจ์ัดแสดง

ประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนี้ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่ง

ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล จากนัน้นําทกุทา่น แวะ

ชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ ตน้ตํารับของเมอืงมาเกา๊ ผ่านชม องคเ์จา้

แม่กวนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิปรางคท์องสมัฤทธิป์ระทบัยนืบนโคมทรงดอกบัว มคีวามสงู 18 

เมตร หนักกว่า 1.8 ตนั เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิลกูครึง่ผสมผสานระหว่างจนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็น

พระแม่มารโีปรตเุกส สรา้งข ึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่คนให ้

รุ่นหลงัไดร้ะลกึถงึ 

นําทา่นมาไหว ้วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญ่และเกา่แกม่าก ทีส่ดุในมาเกา๊ 

สรา้งขึน้ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่13 ภายในวัดสมัผัสไดถ้งึความศกัดสิทิธ ิและ

มนตข์ลงัอันเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบับของ

ชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ ทีแ่ตง่องค์

ทรงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีต่ดัเย็บดว้ยผา้ไหมอย่างงดงาม  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นแวะถา่ยรูป The Parisian เมอืงจําลองของฝรั่งเศส เมอืงปารสี แหลง่ชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนด์

เนมนานาชนดิ  

นําทา่นเขา้สู ่The Venetian ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัเมอืงจําลองของอติาล ีเมอืง

เวเนเชีย่น พบกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิหรอืบาง

ทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกบั Casino ก็พอมเีวลาและพเิศษใหท้กุทา่นเปิด

ประสบการณ์ใหม่กบัการลอ่งเรอื ในคลอง The Venetian (หากทา่นสนใจลอ่งเรอืกอนโดลา่กรุณาตดิตอ่

สอบถามไดท้ีไ่กดห์รอืหัวหนา้ทวัรค์ะ)  อสิระทา่นจนถงึเวลาอันสมควร นําคณะเดนิทางสูเ่มอืงจูไห่ โดยรถ

บัสปรับอากาศ เดนิทางขา้มดา่นกงเป่ย สูเ่มอืงจูไห ่ 

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง จไูห ่– The Lover Road – จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ – เซนิเจ ิน้ – เมอืงจ าลองฮอลแลนด ์– วดักวนอู – 

รา้นหยก – รา้นยางพารา – รา้นบวัหมิะ – ถนนคนเดนิตงเหมนิ – โชวน์ า้พเุตน้ระบ า – จไูห ่

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

นําทา่นผ่านชม ถนนคูร่ัก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดที่

รัฐบาลเมอืงจูไห่ไดทํ้าไวเ้พือ่เป็นสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ    จากนัน้แวะ

ถา่ยรูปกบัสญัลกัษณ์อันสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจูไห่บรเิวณอ่าวเซยีงห ู

จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกว่า “หวหีน”ี เป็นรูปแกะสลกัสงู 8.7 

เมตร ถอืไขมุ่กอยู่รมิทะเล  จาจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้ โดย

รถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  



นําคณะเขา้ชม เมอืงจําลองฮอลแลนด ์ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดช้มดอกไม ้

จําลอง และสถานทีต่กแตง่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิลปิจําลอง

ประจําชาตฮิอลแลนด ์ 

นําทา่นเดนิทางสู ่วัดกวนอู (Kuan Au Temple) วัดศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวจนี

นยิมขอพรในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน สกัการะขอพรองคเ์ทพเจา้กวนอู เทพ

สญัลกัษณ์แห่งความซือ่สตัย ์ความจงรักภกัดแีละความกลา้หาญ เชญิทา่น

ขอพรกราบไหวเ้พือ่เป็นสริมิงคลแกต่วัเองและครอบครัวตามอัธยาศยั

จากนัน้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

นําทา่นไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีและซือ้ยาครอบจัก

วาล“บัวหมิะ”ของแท ้100% ยาประจําบา้นทีม่ชีือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดน

ความรอ้นเชน่ น้ํารอ้นลวก หรอื น้ํามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทา

เพือ่ป้องกนัผวิ   นําทา่นสู ่รา้นยางพารา ใหท้า่นไดฟั้งบรรยายเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีทํ่าจากยางพารา รูจ้ัก

คณุสมบัตแิละเลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั   นําทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกให ้

ทา่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่วัทา่นเองไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและ

ชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดดา่งดําบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

 นําทา่นสู ่ถนนคนเดนิตงเหมนิ (Dongmen) เป็นศนูยร์วมแห่งการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายภายในประเทศ ทีน่ี่

นับว่าเป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิงและเป็นทัง้ถนนและตลาดชือ่ดงัของเซนิเจิน้ จะมสีนิคา้

หลากหลายมากมายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชม และเลอืกซือ้ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าหลยุหต์ ิ๊งตอ๊ง ไอแพดจนี 

ไอโฟนจนี รวมถงึสนิคา้เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั อุปกรณ์ไอท ีรา้นอาหารฟาสตฟ์ดู และแบรนดต์า่งๆมากมายคะ่ 

คํา่             รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (เมนูพเิศษ! เป็ดปักกิง่เสรฟิพรอ้มไวนแ์ดง) 

นําทา่นสู ่ชมโชวน้ํ์าพุเตน้ระบํา ทีอ่ลงัการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชดุตา่งๆ อาท ิ

เหนิหาวสูส่วรรค ์เตน้ระบํา น้ําพุอลงัการงานสรา้งทีไ่ม่ไดเ้คยเห็นมากอ่น กบั

โปรแกรมใหม ่(ถา้โชวปิ์ดไม่มกีารจ่ายเงนิคนืใดๆทัง้ส ิน้) จากนัน้นําทา่นกลบัสูจู่ไห ่

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม จไูห ่– มาเกา๊ – สนามบนิอูต่ะเภา  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม หลงัอาหาร นําทา่นขา้มดา่นกง่เป๋ย เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊  

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้

ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไม่

สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร์. 

14.10 น.  เหนิฟ้าสูส่นามบนิอู่ตะเภา โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD451                    

15.50 น.     ถงึสนามบนิอู่ตะเภา โดยสวัสดภิาพ......................... 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนัน้จะถอื

วา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณ.ี 

 

* อตัราคา่บรกิารทวัรน์ี ้ เป็นทวัรท์ ีเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ซึง่รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศจนี เพือ่สง่เสรมิใหม้กีาร

ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหก้บันกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั คอื  บวัหมิะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเทา้ , ไขมุ่ก , ผา้ไหม , 

ฯลฯ  ซึง่สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยบางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคาประหยดั  จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่  รา้นทกุ

รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม.....ซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาท ีถงึ 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิเ์ก็บคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 

1,000 หยวน * 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

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

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่

พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่วซีา่ 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซีา่แบบหมู่คณะ กรณีมเีหตทุีจ่ะตอ้งทําวซีา่เดีย่ว วซีา่ตดิเลม่พาสปอรต์

จากประเทศไทย (กรณียกเลกิวซีา่หมู่คณะกระทนัหัน ลกูคา้จะเป็นฝ่ายชาํระคา่วซีา่และคา่ดําเนนิการวซีา่เอง โดย
การยืน่วซีา่เดีย่วจะใชเ้วลายืน่ 4 วันทําการไม่รวมวันหยุดราชการและเสาร-์อาทติย.์.) 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ตํา่ 15 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้
คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง
และเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายในวัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) 

มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 
หนา้ หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุ
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 

 
 
 


