
 

 
 
 

 



Period ADL เด็ก 0-18ปี SGL Size Flight 

10 - 12 มกราคม 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

14 - 16 กุมภาพนัธ์ 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

           21 - 23 กุมภาพนัธ์ 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

29 ก.พ. - 2 ม.ีค. 2563 (ส-จ) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

6 - 8 มีนาคม 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

7 - 9  มีนาคม 2563 (ส-จ) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

13 - 15  มีนาคม 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

20 - 22  มีนาคม 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

27 - 29  มีนาคม 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

 

M  A  C  A  O     Z  H  U  H  A  I   3 D A Y 

ชมเมอืงจําลองปารสี ‘PARISIAN’  l   เมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

สกัการะเจา้แมก่วนอมิ   l  ชมความงามโบสถเ์ซ็นปอล  

เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ (NX) 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซี่า 1,650 บาท ไมร่วมทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หมายเหต ุ:  รายการและราคาทวัรน์ีเ้ป็นโปรโมช ัน่ หากเกดิปัญหาใดๆ เชน่ เทีย่วบนิลา่ชา้เนอืงจากสภาพอากาศ การเมอืง หรอื
เป็นในสว่นของทางสายการบนิ ทางเราขอสงวนสทิธ ิจ์ะไมม่กีารยกเลกิหรอืคนืเงนิใหล้ค.ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้. 

 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิมาเกา๊ – เมอืงจไูห ่

20.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู7 เคานเ์ตอร ์ L สายการบนิแอรม์าเกา๊  

โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร   

22.45 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่NX 881 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

02.20+1น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊  ตัง้อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น้ําเพริล์ มี

อาณาเขตตดิกบัตําบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมุทรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกนัดว้ย

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

การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําคณะเดนิทางตอ่สูเ่มอืงจูไห่ โดยรถบัสปรับอากาศ เดนิทางขา้มดา่นกงเป่ย สูเ่มอืงจูไห่  

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง จไูห ่– จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์  – ถนนคูร่กั  – วดัดอกบวัขาว – รา้นผา้ไหม – รา้นบวัหมิะ – รา้นหยก – 

พระราชวงัหยวนหมงิ  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางแวะถา่ยรูปกบัสญัลกัษณ์อันสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจูไห่บรเิวณอ่าว

เซยีงหู  จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์  หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกว่า “หวหีนี” เป็นรูปแกะสลกัสงู 8.7 เมตร 

ถอืไขมุ่กอยู่รมิทะเล  ผ่านชม ถนนคูร่ัก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาด

ทีร่ัฐบาลเมอืงจูไห่ไดทํ้าไวเ้พือ่เป็นสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ 

 

 



จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วัดไป่หลนิหรอืวัดดอกบัวขาว  ตัง้อยู่ทีเ่มอืงจูไห่  วัดไป่หลนิ 

เป็นวัดเล็ กๆทีม่วีวิทิวทศันส์วยงามมาก ภายในบรเิวณวัด จะมบีันไดเดนิขึน้ไปกราบ

นมัสการส ิง่ศกัด ิส์ทิธิท์ีช่าวจูไห่ใหค้วามนับถอื ไดแ้ก ่เทพเจา้แห่งโชคลาภ ,เทพเจา้

กวนอู,เจา้แม่กวนอมิ ตามทางขึน้บันใดทัง้สองขา้งมตีน้สนปลกูไวต้ล อดสองขา้งทาง 

บรรยากาศร่มรืน่มากเมือ่ทา่นไดก้ราบไหวส้ ิง่ศกัด ิส์ทิธิภ์ายในวัดครบหมดแลว้ บรเิวณ

ดา้นนอกก็จะมรีะฆงัไวใ้หค้นทีไ่ปตขีอพร เพือ่ใหพ้รทีข่อสมดัง่ทีป่ารถนา ต ี3 ครัง้แลว้พรทีข่อก็จะสมัฤทธิผ์ล  อสิระ

ขอพรตามอัธยาศยั  นําทา่นแวะชมสนิคา้ที ่รา้นผา้ไหม รา้นขายของทีร่ะลกึ (สนิคา้โอทอ๊ป)ใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็น

ของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่วัทา่นเองใหท้า่นชมผลติภณัฑผ์า้ไหมขึน้ชือ่ ทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของ ฝาก

ไดต้ามอัธยาศยั ชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแด่

ตวัทา่นเอง นําทา่นไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีและซือ้ยาครอบ

จักวาล  “บัวหมิะ ” ของแท ้100% ยาประจําบา้นทีม่ชีือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดน

ความรอ้นเชน่ น้ํารอ้นลวก หรอื น้ํามัน  ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่

ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดดา่งดําบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

 นําทา่นเดนิทางสู ่ พระราชวังหยวนหมงิ  พระราชวังแห่งนี้ถกูสรา้งขึน้แทนพระราชวังเกา่หยวนหมงิ ณ กรุงปักกิง่ 

พระราชวังแห่งนี้ ถกูสรา้งข ึน้ใหม่อกีครัง้ ณ ใจกลางของ ภเูขาชลินิ ในเมอืง จูไห่ ทําใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้มดว้ย 

ขนุเขาทีเ่ขยีวชอุ่ม และ มพีืน้ทีค่รอบคลมุทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเทา่กบัสวนเดมิใน

กรุงปักกิง่ ส ิง่ทีทํ่าใหส้วนหยวนหมงิแห่งใหม่ มคีวามแตกตา่งกบัสวนเกา่ทีปั่กก ิง่ คอืการเพิม่เตมิและตกแตกสวนที่

เป็นศลิปะ แบบตะวันตกผสมกบัศลิปะจนี สวนหยวนหมงิใหม่ จงึถอืไดว้่าเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่จําลองมาจาก

สถานที ่ในประวัตศิาสตร ์มีคณุคา่ทัง้ในแง่วัฒนธรรม ประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิการทอ่งเทีย่ว  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (เมนูพเิศษ! เสรฟิเป่าฮือ้+ไวนแ์ดง) 

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

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

ถา่ยรปู The Parisian – The Venetian – สนามบนิมาเกา๊ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําคณะเดนิทางสู่  เมอืงมาเกา๊  โดยรถบัสปรับอากาศ เดนิทางขา้มดา่นกง๋เป่ย สู่ เมอืงมา

เกา๊ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนัน้พาทา่นเทีย่วรอบเกาะมาเกา๊ ชมวหิารเซนตพ์อล  

ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลงัของโบสถม์พีพิธิภณัฑจ์ัด

แสดงประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนี้ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งศาสนา

ครสิตท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล  จากนัน้นําทกุทา่น แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่  ตน้ตํารับ

ของเมอืงมาเกา๊ ผ่านชม องคเ์จา้แม่กวนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิปรางคท์องสมัฤทธิป์ระทบัยนืบนโคมทรง

ดอกบัว มคีวามสงู 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตนั เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิลกูครึง่ผสม ผสานระหว่างจนีกบัโปรตเุกส ซึง่

พระพักตรเ์ป็นพระแม่มารโีปรตเุกส สรา้งข ึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี 

เพือ่คนใหรุ้่นหลงัไดร้ะลกึถงึ 

นําทา่นมาไหว ้วัดเจา้แม่กวนอมิ เป็นวัดใหญ่และเกา่แกม่ากทีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งขึน้ตัง้แต่

สมัยศตวรรษที ่ 13 ภายในวัดสมัผัสไดถ้งึความศกัดสิทิธแิละมนตข์ลงัอันเกา่แกข่อง

สถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบับของชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็น

พเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ ทีแ่ตง่องคท์รงเครื่ องดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีต่ดัเย็บ

ดว้ยผา้ไหมอย่างงดงาม  

นําทา่นแวะถา่ยรูป The Parisian เมอืงจําลองของฝรั่งเศส เมอืงปารสี แหลง่ชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นม

นานาชนดิ  

นําทา่นเขา้สู ่The Venetian ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัเมอืงจําลองของอติาลี  เมอืงเวเนเชีย่น 

พบกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิหรอืบางทา่นตอ้งการเสีย่งโชค

กบั Casino ก็พอมเีวลาและพเิศษใหท้กุทา่นเปิดประสบการณ์ใหม่กบัการลอ่งเรอื ในคลอง The Venetian (หาก

ทา่นสนใจลอ่งเรอืกอนโดลา่กรุณาตดิตอ่สอบถามไดท้ีไ่กดห์รอืหัวหนา้ทวัร์คะ)*อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ความสะดวก

ในการชอ้ปป้ิงของทา่น จนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสสูนามบนิมาเกา๊ 



หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวัน

และเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร์ 

19.45 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่NX 882 

21.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.......................... 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,การจราจร ,

การเมอืง ,สายการบนิ ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท

(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร ,การตรวจ

คนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ ...กรุณา

อา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํ การจองทวัรห์รอืชําระเงนิ  จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของ

บรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกู

ยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะสํารองตั๋วเครือ่งบนิหรอืพาหนะอยา่งใด

อยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการ

เดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะสํารองพาหนะ 

 

ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป้นไปโดยสายการบนิเป้นผูกํ้าหนด ทางผุจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทําการ REQUEST ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ งดการคนืบัตรโดยสาร และการยกเลกิการเดนิทาง 

ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถูกปฏเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศมาเกา๊ 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนนอกประเทศและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศมาเกา๊ ทางผูจ้ดัและทาง

สายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี ผูโ้ดยนสายอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศมาเกา๊เรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเกดิทางของต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจ

คนและสายการบนิ ทางผุจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

* อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีเ้ป็นทวัรท์ ีเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิงซึง่รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศจนีเพือ่สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิค้ า

พืน้เมอืงใหก้บันกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัคอืบวัหมิะ, หยก, ชา, การนวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ฯลฯซึง่สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยบางสว่น

ใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคาประหยดัจงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม.....ซึง่จะใช้

เวลารา้นละประมาณ 60 นาทถีงึ 90 นาทซีือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดๆท ัง้ส ิน้หากไมเ่ขา้

รา้นชอ้ปป้ิงทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิเ์ก็บคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ1,000 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 คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิทอ้งถิน่, คนขบัรถ, 2,000บาท/ทา่น/ทรปิ 
× คา่วซีา่ 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซีา่แบบหมู่คณะ กรณีมเีหตทุีจ่ะตอ้งทําวซีา่เดีย่ว วซีา่ตดิเลม่พาสปอรต์จากประเทศ

ไทย (กรณียกเลกิวซีา่หมู่คณะกระทนัหัน  ลกูคา้จะเป็นฝ่ายชาํระคา่วซีา่และคา่ดําเนนิการวซีา่เอง โดยการยืน่วซีา่เดีย่วจะใช ้

เวลายืน่ 4 วันทําการไม่รวมวันหยุดราชการและเสาร-์อาทติย.์.) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 



เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการ
เดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายในวัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่- นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 หนา้ หาก
ไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ

ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ  และในตา่งประเทศ  ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก  หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้  ในรายการ

เดนิทาง  บรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ  ทัง้ส ิน้   รวมถงึ  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้  ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิาร

รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 


