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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

30พ.ย.-03 ธ.ค.59 7,337 3,500 

01-04 ธ.ค.59 7,337 3,500 

03-06 ธ.ค.59 7,337 3,500 

05-08 ธ.ค.59 6,996 3,500 

06-09 ธ.ค.59 6,996 3,500 

07-10 ธ.ค.59 6,996 3,500 

11-14 ธ.ค.59 6,996 3,500 

12-15 ธ.ค.59 6,996 3,500 

19-22 ธ.ค.59 6,996 3,500 

22-25 ธ.ค.59 6,996 3,500 

ก าหนดการเดนิทาง เปิดพรเีรยีดใหม ่สายการบนิแอรม์าเกา๊ Air Macau 
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โดยสายการบนิ Air Macau 
สกัการะเจา้แมก่วนอมิ l ชมความงามโบสถเ์ซ็นปอล l ครบสตูร  

ชมความงดงามพระราชวงัหยวนหมงิ+โชว ์ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 
 
 
วนัแรก สวุรรณภมู ิ– มาเกา๊ 
 
23.00 คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์L

สายการบนิแอรม์าเกา๊ โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก   
 

วนัทีส่อง มาเกา๊ – วดัเจา้แมก่วนอมิ – รา้นขนม – โบสถเ์ซ็นปอล –  ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – 

**Parisian Casino** - จไูห ่
  
02.55 ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรม์าเกา๊  เทีย่วบนิที ่NX 885  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
06.30 ถงึสนามบนิมาเกา๊ ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้า

เพริล์ มอีาณาเขตตดิกับต าบลก๊งเป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเก๊า มเีนื้อที่ทัง้หมด 25.8 ตร.กม. 

ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับ

เกาะไทปาจะเชือ่มถงึกันดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพาน

มติรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม.หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนัน้น าคณะเขา้รับประทาน

อาหารเชา้สไตลค์นทอ้งถิน่ หอมกรุ่นกาแฟสไตลโ์ปตุเกส กับทารต์ไข่ทีท่่านทานแลว้เนี่ยแหละมาถงึ

แลว้ไมต่อ้งรอซือ้กลับบา้น อิม่อรอ่ยมือ้เชา้ แบบงา่ยๆ 

  
น าทา่นมาไหว ้วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญแ่ละเกา่แกม่าก ทีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษ

ที ่13 ภายในวัดสัมผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิและมนตข์ลังอันเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีดู่มี

เสน่ห์ในแบบฉบับของชาวจนี และองค์ที่โดดเด่นเป็นพเิศษเห็นจะเป็นองค์เจา้แม่กวนอมิ ที่แต่งองค์

ทรงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีต่ดัเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม น าคณะขึน้เขาโดยกระเชา้ สูป้่อมเกยี 

มรดกโลก Guia Fortress ป้อมสรา้งขึน้เมือ่คศ. 1622 ป้อมแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ใหท้ราบว่าเมือ่ใน

สมยัอดตี เป็นสถานทีเ่ตอืนความทรงจ าของคนโปตเุกสวา่ทีน่ีม่กีารแยง่ชงิทัง้ฮอลันดา และโปตเุกส เพือ่

จะครอบครองในสถานทีเ่รยีกว่า “มาเกา๊” ในปัจจุบนั ประกอบดว้ยตัวประภาคารทีส่รา้ง คศ.1864 สงู 91 

เมตร นับเป็นประภาคารแหง่แรกในเอเชยีตะวันออก สถานทีแ่ห่งนีย้ังมทีีเ่ก็บอปุกรณ์เตอืนพายสุมยักอ่น
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และยังใชจ้นถงึทุกวันนี้ ใหท้่านไดช้มทัศนียภาพมุมสูงของมาเก๊า ทีท่่านไมเ่คยไดส้ัมผัสอยา่งแน่นอน 

และเป็นสถานทีส่ามารถชมววิมมุสงูของเมอืงมาเก๊า ทีส่วยงามทีส่ดุ และท่านไดช้มประวัตศิาสตรม์าเก๊า

ทีม่เีรือ่งเลา่จากอดตี ทกุวันนีป้ระภาคารแหง่นีก้็ยงัสอ่งแสงสวา่งและยังไมเ่คยทีจ่ะดับ (คนเราตอ้งสูน้ะครับ 

เพราะการแพไ้มใ่ชแ่พท้ัง้ชวีติ ตอ้งมวีนัหนึง่ทีเ่ราตอ้งชนะ ขอใหถ้งึวนันัน้ทกุทา่นครับ)  

    

    
 

จากนัน้น าทกุทา่น แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ ตน้ต ารับของเมอืงมาเกา๊  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้พาท่านเทีย่วรอบเกาะมาเกา๊ ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอิ

ตาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจั์ดแสดงประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนต์พอลนี้ไดรั้บการยก

ยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล  

 

 
 

ผ่านชม องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิปรางคท์องสัมฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรง
ดอกบัว มคีวามสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิลูกครึง่ผสมผสานระหว่างจนีกับ
โปรตุเกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารโีปรตุเกส สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสสง่มอบ
เกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้่นหลังไดร้ะลกึถงึ น าทา่นเขา้สู ่Parisian ใหท้า่นไดส้มัผสักบัเมอืง
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จ าลองของฝร ัง่เศส เมอืงปารสี ใหท้่านไดส้มัผสักบัแหล่งชอ้ปป้ิงอนัลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นม
นานาชนิด หรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกบั Casino ก็พอมีเวลา และให้ทุกท่านเปิด
ประสบการณ์ใหมก่บัการขึน้กระเชา้สูห่อไอเฟล ขึน้สูช่ ัน้ 7 ประสบการณ์ใหมแ่นน่อน เพราะเป็น
โรงแรมทีท่าง Venetian อยากมสีโลแกนคลา้ยกนั แตท่ีน่ ีม่แีลนดม์ารค์ทีส่วยทีส่ดุในมาเกา๊  
 

  

 

 

 

 

น าคณะเดนิทางตอ่สูเ่มอืงจไูห ่โดยรถบสัปรับอากาศ เดนิทางขา้มดา่นกง๋เป่ย สูเ่มอืงจไูห ่

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย  ตัง้อยูต่ดิชายแดนมาเก๊า เป็นศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืก

มากมาย เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนมชัน้น าต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา 

ของเด็กเล่น ฯลฯ  ทีน่ี่มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หมดซึง่เป็นทีน่ยิมมากของชาวมาเก๊าและ ฮ่องกงเนื่องจาก

สนิคา้ทีน่ีม่คีณุภาพและราคาถกูใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ สนิคา้ตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั  Xiangquan  Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  – รา้นหยก – รา้นผา้ไหม – รา้นบวัหมิะ – วดัผูถ่อ - โชวห์ยวนหมงิหยวน 
  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าทา่นสู ่วดัผูถ่อ นมสัการองคส์งักระจายเพือ่ความอดุมสมบรูณ์นมสัการเจา้แมก่วนอมิ เพือ่ความโชคด ี

นมสัการองคอ์มติรพทุธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมสัการพระพทุธเจา้ 4 พระองคเ์พือ่อายยุนื 

นาน จากนัน้เดนิทางผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีรั่ฐบาลเมอืงจูไห่

ไดท้ าไวเ้พือ่เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

แวะชมสนิคา้ที ่รา้นผา้ไหม รา้นขายของทีร่ะลกึ (สนิคา้โอท๊อป)ใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอื

เป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวท่านเองใหท้่านชมผลติภณัฑผ์า้ไหมขึน้ชือ่ ท่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของ ฝากได ้

ตามอธัยาศัย ชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของที่

ระลึกแด่ตัวท่านเอง น าท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยา

สมุนไพรจนีและซือ้ยาครอบจักวาล“บัวหมิะ”ของแท ้100% ยาประจ าบา้นที่มชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณ

มากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิ

หนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่ป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ย

แกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส 
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จากนัน้น าท่านสู่ ชมโชวห์ยวนหมงิหยวน ชมโชวก์ารแสดงประกอบแสงสเีสยีงที่อลังการมาก 

ประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเตท้่องเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษกและ

การละเลน่ตา่งๆ ซึง่ใชนั้กแสดงกวา่รอ้ยชวีติ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  Xiangquan  Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

   
 

วนัทีส่ ี ่ จไูห ่– มาเกา๊ – เวเนเชีย่น - กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางแวะถา่ยรูปกบัสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมอืงจูไห่บรเิวณอา่วเซยีงห ู

จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ หรอืที่มชี ือ่เรียกว่า “ หวีหนี” เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่รมิทะเล  

แลว้  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าคณะเดนิทางตอ่สูม่าเกา๊ โดยรถบสัปรับอากาศ เดนิทางขา้มดา่นกง๋เป่ย สูม่าเกา๊ 

น าท่านเขา้สู่ Venetian ใหท้่านไดส้มัผสักบัเมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น ใหท้่านได้

สมัผสักบัแหลง่ชอ้ปป้ิงอนัลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรอืบางทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกบั 

Casino ก็พอมเีวลา และใหทุ้กท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กบัการลอ่งเรอื Venetian ในคลอง 

(ตดิตอ่หัวหนา้ทัวรค์า่ใชจ้า่ย) ไดเ้วลาอนัสมควร   

  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊  

19.00  เหนิฟ้ากลับสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่ NX 882                     

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

21.00   ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆ

เป็นหลกั  

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

*** อตัราคา่บรกิารทวัรน์ี ้ เป็นทวัรท์ ีเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ซึง่รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศจนี เพือ่สง่เสรมิใหม้กีาร

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

ฯลฯ  ซึง่สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยบางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคาประหยดั  จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่  รา้นทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม.....ซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาท ีถงึ 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทวัรเ์พิม่ทา่น

ละ 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)์ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              รหสัโปรแกรมทวัร ์ MAMA MACAU –NX-W25 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1000บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้
คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง

และเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 

วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผู ้เดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่า

ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง

(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ

สะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้  
หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิได ้
ทุกกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 
 
 


