
 

Period ADL 
เด็ก 0-

18ป ี
SGL 

17 - 19 ส.ค 2562 (ส-จ) 2,992 +5500 +3500 

08 - 10 ก.ย 2562 (อา-อ) 2,992 +5500 +3500 

12 - 14 ก.ย 2562 (พฤ-ส) 1,991 +5500 +3500 

22 - 24 ก.ย 2562 (อา-อ) 2,992 +5500 +3500 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

MACAU ZHUHAI SHENZHEN 
ชมเมอืงจําลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

สกัการะเจา้แมก่วนอมิ / ชมความงามโบสถเ์ซ็นปอล  

 (ราคานีเ้ฉพาะคนไทย) 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ (NX) 

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

 

หมายเหต ุ:  รายการและราคาทวัรน์ีเ้ป็นโปรโมช ัน่ หากเกดิปัญหาใดๆ เช่น เทีย่วบนิลา่ชา้ เนอืงจากสภาพอากาศ การเมอืง 

หรอืเป็นในสว่นของทางสายการบนิ ทางเราขอสงวนสทิธิจ์ะไมม่กีารยกเลกิหรอืคนืเงนิใหล้ค.ไมว่า่กรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้. 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– มาเกา๊– เมอืงจไูห ่

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

 สายการบนิแอรม์าเกา๊ โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก   

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

01.45 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน้ํ่าเพริล์ 

มอีาณาเขตตดิกบัตําบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนือ้ทีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมทุรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมทุรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกนั

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

หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําคณะเดนิทางตอ่สูเ่มอืงจไูห ่โดยรถบสัปรับอากาศ เดนิทางขา้มดา่น

กงเป่ย สูเ่มอืงจไูห ่ 

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง จไูห ่– The Lover Road – จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ – เซนิเจ ิน้ – วดักวนอ ู– รา้นหยก – รา้นยางพารา – 

รา้นบวัหมิะ – จไูห ่

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

นําทา่นผา่นชม ถนนคูรั่ก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดที่

รัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดทํ้าไวเ้พือ่เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ    จากนัน้แวะ

ถา่ยรปูกบัสญัลักษณ์อนัสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจไูหบ่รเิวณอา่วเซยีงห ู

จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “หวหีน”ี เป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 

เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล  จาจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้ โดย

รถบสัปรับอากาศ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  

นําทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) วดัศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวจนี

นยิมขอพรในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน สกัการะขอพรองคเ์ทพเจา้กวนอ ูเทพ

สญัลักษณ์แหง่ความซือ่สตัย ์ความจงรักภกัดแีละความกลา้หาญ เชญิทา่น

ขอพรกราบไหวเ้พือ่เป็นสริมิงคลแกต่ัวเองและครอบครัวตามอธัยาศัย

จากนัน้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

นําทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบจัก

วาล“บวัหมิะ”ของแท ้100% ยาประจําบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดน

ความรอ้นเชน่ น้ํารอ้นลวก หรอื น้ํามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่

ป้องกนัผวิ   นําทา่นสู ่รา้นยางพารา ใหท้า่นไดฟั้งบรรยายเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีทํ่าจากยางพารา รูจ้ักคณุสมบตัิ

และเลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย   นําทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืก

ชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเองไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ 

ฝ้า จดุดา่งดําบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส 

คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  



 (หากมเีวลามากพอ) นําทา่น ชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย  ตัง้อยูต่ดิชายแดนมาเกา๊ เป็นศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์มสีนิคา้ใหท้า่น

เลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชัน้นําตา่ง ๆไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา 

ของเด็กเลน่ ฯลฯ  ทีน่ีม่ใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หมดซึง่เป็นทีน่ยิมมากของชาวมาเกา๊และ ฮอ่งกงเนือ่งจากสนิคา้

ทีน่ีม่คีณุภาพและราคาถกูใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ สนิคา้ตามอธัยาศัย 

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

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

ถา่ยรปู The Parisian – The Venetian Casino 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

นําคณะเดนิทางสูเ่มอืง มาเกา๊ โดยรถบสัปรับอากาศ เดนิทางขา้มดา่นกง๋เป่ย สูเ่มอืงมาเกา๊ ผา่นพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืง จากนัน้พาทา่นเทีย่วรอบเกาะมาเกา๊ ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิ

ชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภณัฑจั์ดแสดงประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนีไ้ดรั้บการยกยอ่ง

ใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล 

จากนัน้นําทกุทา่น แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ ตน้ตํารับของเมอืง

มาเกา๊ ผา่นชม องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์อง

สมัฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตัน 

เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลกูครึง่ผสมผสานระหวา่งจนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพักตร์

เป็นพระแมม่ารโีปรตเุกส สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่

มอบเกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้น่หลังไดร้ะลกึถงึ 

นําทา่นมาไหว ้วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวดัใหญแ่ละเกา่แกม่าก ทีส่ดุในมาเกา๊ 

สรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่13 ภายในวดัสมัผัสไดถ้งึความศกัดสิทิธ ิและ

มนตข์ลังอนัเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบบัของ

ชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ตง่องค์

ทรงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีต่ดัเยบ็ดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม  

นําทา่นแวะถา่ยรปู The Parisian เมอืงจําลองของฝร่ังเศส เมอืงปารสี แหลง่ชอ้ปป้ิงอนัลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นม

นานาชนดิ  

นําทา่นเขา้สู ่The Venetian ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัเมอืงจําลองของอติาล ีเมอืง

เวเนเชีย่น พบกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงอนัลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิหรอืบาง

ทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกบั Casino ก็พอมเีวลาและพเิศษใหท้กุทา่นเปิด

ประสบการณ์ใหมก่บัการลอ่งเรอื ในคลอง The Venetian (หากทา่นสนใจลอ่งเรอืกอนโดลา่กรณุาตดิตอ่

สอบถามไดท้ีไ่กดห์รอืหวัหนา้ทัวรค์ะ)  *อสิระอาหารเทีย่งเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิ

ทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หวัหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถ

ขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

19.00 น.  เหนิฟ้าสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่ NX 882                    

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

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี

ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสาํคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้

รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 



ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะสาํรองตัว๋เครือ่งบนิหรอืพาหนะอยา่ง

ใดอยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะสาํรองพาหนะ 

 

ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป้นไปโดยสายการบนิเป้นผูกํ้าหนด ทางผุจ้ัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทําการ REQUEST ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และการยกเลกิการเดนิทาง 

ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถูกปฏเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศมาเกา๊ 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนนอกประเทศและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศมาเกา๊ ทางผูจ้ดัและ

ทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี ผูโ้ดยนสายอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศมาเกา๊

เรยีกเก็บ ผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเกดิทางของต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้นีแ้ลว้แตท่าง

เจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผุจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

 

* อตัราคา่บรกิารทวัรน์ี ้ เป็นทวัรท์ ีเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ซึง่รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศจนี เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพนัธ์

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

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคาประหยดั  จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่  รา้นทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวน

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

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

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

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

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่

พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

จากประเทศไทย (กรณียกเลกิวซีา่หมูค่ณะกระทันหัน ลกูคา้จะเป็นฝ่ายชาํระคา่วซีา่และคา่ดําเนนิการวซีา่เอง โดยการ
ยืน่วซีา่เดีย่วจะใชเ้วลายืน่ 4 วันทําการไมร่วมวันหยดุราชการและเสาร-์อาทติย.์.) 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ตํา่ 15 ทา่น หากตํา่กวา่กําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 ชาํระเต็มจํานวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายในวนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 หากไม่ชาํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 



 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ

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

ให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

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

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุ
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 

 
 
 

 
 

 


