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ราคาผู้ใหญ ่ พกัเดีย่ว 

ราคาเด็ก 

2-12 ปี 

บนิ 

14-16 กพ 60 6,886 3,500 8,500 NX 

15-17 กพ 60 6,886 3,500 8,500 NX 

19-21 กพ 60 6,996 3,500 8,500 NX 

20-22 กพ 60 6,886 3,500 8,500 NX 

21-23 กพ 60 6,886 3,500 8,500 NX 

22-24 กพ 60 Bus1 6,886 3,500 8,500 NX 

22-24 กพ 60 Bus2 6,886 3,500 8,500 NX 

26-28 กพ 60 6,996 3,500 8,500 NX 

27 กพ-1 มคี 60 6,886 3,500 8,500 NX 

28 กพ-2 มคี 60 6,886 3,500 8,500 NX 

1-3 ม.ีค. 60 6,886 3,500 8,500 NX 

2-4 ม.ีค. 60 6,886 3,500 8,500 NX 

4-6 ม.ีค. 60 6,996 3,500 8,500 NX 
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7-9 ม.ีค. 60 6,886 3,500 8,500 NX 

8-10 ม.ีค. 60 6,886 3,500 8,500 NX 

9-11 ม.ีค. 60 6,886 3,500 8,500 NX 

13-15 ม.ีค. 60 6,886 3,500 8,500 NX 

14-16 ม.ีค. 60 6,886 3,500 8,500 NX 

15-17 ม.ีค. 60 6,886 3,500 8,500 NX 

16-18 ม.ีค. 60 6,886 3,500 8,500 NX 

19-21 ม.ีค. 60 6,996 3,500 8,500 NX 

20-22 ม.ีค. 60 6,886 3,500 8,500 NX 

21-23 ม.ีค. 60 6,886 3,500 8,500 NX 

22-24 ม.ีค. 60 6,886 3,500 8,500 NX 

23-25 ม.ีค. 60 6,886 3,500 8,500 NX 

26-28 ม.ีค. 60 6,996 3,500 8,500 NX 

27-29 ม.ีค. 60 6,886 3,500 8,500 NX 

28-30 ม.ีค. 60 6,886 3,500 8,500 NX 

29-31 ม.ีค. 60 Bus1 6,886 3,500 8,500 NX 

29-31 ม.ีค. 60 Bus2 6,886 3,500 8,500 NX 

30ม.ีค. – 01 เม.ย.60 6,886 3,500 8,500 NX 

ก าหนดการเดนิาา  เปิดพรเีรยีดใหม่ สายการบนิแอรม์าเกา๊ Air Macau 
โดยสายการบนิ Air Macau พรเีรยีดละ 20 าีน่ ั ่ เา่าน ัน้ 
สกัการะเจา้แมก่วนอมิ l ชมความ ามโบสถเ์ซ็นปอล l ครบสตูร  

โชว์ น า้พุเตน้ระบ า (ราคานีเ้ฉพาะคนไาย) 
** ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เน ือ่ จากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้ม่รวมค่าาปิไกด ์และคนขบัรถ 1,200 บาา/าา่น/ารปิ 

 

วนัแรก สุวรรณภูม ิ- มาเก๊า – จูไห ่– ตลาดก เป่ย  
  
08.00 คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์L

สายการบนิแอรม์าเก๊า โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก   
11.50 ออกเดนิทางสู่ มาเก๊า สายการบนิแอรม์าเก๊า  เาีย่วบนิาี ่NX 885  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
15.35 ถ ึสนามบนิมาเก๊า ตัง้อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น ้า

เพิรล์ มอีาณาเขตติดกับต าบลก๊งเป๋ยของจนี เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนือ้ท ีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. 

ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับ

เกาะไทปาจะเชือ่มถงึกันดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพาน

มติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าคณะเดนิทางต่อสู่เมอืงจูไห่ โดย

รถบัสปรับอากาศ เดินทางขา้มด่านกงเป่ย สู่เมอืงจูไห่ จากนั้นน าท่านไปชอ้ปป้ิ ก๋ เป่ย  ตั ้งอยู่ติด

ชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การคา้ตดิแอร ์มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกมากมาย เช่น สนิคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชัน้น า

ต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ  ท ีน่ ี่มใีหท้่านไดเ้ลอืกซื้อหมดซึ่ง

เป็นที่นยิมมากของชาวมาเก๊าและ ฮ่องกงเนือ่งจากสนิคา้ท ีน่ ีม่ ีคุณภาพและราคาถูกใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง

เลอืกซือ้ สนิคา้ตามอัธยาศัย 

ค ่า รบัประาานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

าีพ่กั  Xiangquan  Hotel หรอืเายีบเาา่ 
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วนัาี่สอ  วดัผู่ถอ - รา้นหยก – รา้นผ้าไหม – รา้นบวัหมิะ – โชว์น า้พุเตน้ระบ า   

  
เชา้   รบัประาานอาหารเชา้ ณ โร แรมาีพ่กั  

น าท่านสู่ วดัผูถ่อ นมัสการองคสั์งกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์นมัสการเจา้แม่กวนอมิ เพื่อความโชคด ี

นมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้เพื่อการมสุีขสวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองคเ์พื่ออายุยืน 

นาน จากนัน้เดนิทางผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีรั่ฐบาลเมอืงจูไห่

ไดท้ าไวเ้พื่อเป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ  

เาีย่    รบัประาานอาหารกลา วนั ณ ภตัตาคาร   

แวะชมสนิคา้ท ี ่รา้นผา้ไหม รา้นขายของทีร่ะลกึ (สนิคา้โอท๊อป)ใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรือ

เป็นของทีร่ะลกึแด่ตัวท่านเองใหท้่านชมผลติภัณฑผ์า้ไหมขึน้ชือ่ ท่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของ ฝากได ้

ตามอัธยาศัย ชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยกใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของที่

ระลกึแด่ตัวท่านเอง น าท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยา

สมุนไพรจนีและซือ้ยาครอบจักวาล“บัวหมิะ”ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ ีชือ่เสียงและมสีรรพคุณ

มากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเช่น น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิด

หนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพื่อป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วย

แกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส                       

น าท่านสู่ ชมโชวน์ า้พุเต้นระบ า ท ีอ่ลังการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ อาท  ิเหินหาวสู่สวรรค ์

เตน้ระบ า น า้พุอล ัการ านสรา้ าีไ่มไ่ดเ้คยเห็นมากอ่น กบัโปรแกรมใหม  ่ 

 

   
ค ่า  รบัประาานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

าีพ่กั  Xiangquan  Hotel หรอืเายีบเาา่ 

 

วนัาี่สาม จูไห ่– มาเก๊า – วดัเจา้แมก่วนอิม – รา้นขนม – โบสถเ์ซ็นปอล –  ผา่นชมเจา้แม่กวนอิมริม

าะเล – ** Venetian Casino ** - มาเกา๊ – กรุ เาพฯ 
เชา้  รบัประาานอาหารเชา้ ณ โร แรมาีพ่กั  

จากน ัน้น าาา่นเดนิาา แวะถา่ยรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมอืงจูไห่บรเิวณอ่าวเซยีงหู 

จูไห ่ฟิชเชอร์เกริ ์ล หรือทีม่ ีชือ่เรยีกว่า “ หวหีนี” เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถ ือไข่มุกอยู่รมิทะเล  

แลว้  น าคณะเดนิทางสู่เมอืงมาเก๊า โดยรถบัสปรับอากาศ เดนิทางขา้มด่านก๋งเป่ย สูเ่มอืงมาเก๊า ผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมอืง 

น าท่านมาไหว ้วดัเจา้แมก่วนอิม เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มาก ทีสุ่ดในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษ

ที ่13 ภายในวัดสัมผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิและมนตข์ลังอันเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีดู่ม ี

เสน่หใ์นแบบฉบับของชาวจนี และองคท์ ี่โดดเด่นเป็นพิเศษเห็นจะเป็นองค์เจา้แม่กวนอมิ ท ี่แต่งองค์

ทรงเครือ่งดว้ยชุดเจา้สาวของจนีทีตั่ดเย็บดว้ยผา้ไหมอย่างงดงาม น าคณะขึน้เขาโดยกระเชา้ สู่ป้อมเกยี 



 

 
 
 

 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์ MACAU VENETIAN ZUH 3D2N MAR17-NX-W25 

มรดกโลก Guia Fortress ป้อมสรา้งขึ้นเมือ่คศ. 1622 ป้อมแห่งนีเ้ป็นสัญลักษณ์ใหท้ราบว่าเมือ่ใน

สมัยอดตี เป็นสถานทีเ่ตอืนความทรงจ าของคนโปตุเกสว่าทีน่ ีม่กีารแย่งชงิทัง้ฮอลันดา และโปตุเกส เพื่อ

จะครอบครองในสถานทีเ่รียกว่า “มาเก๊า” ในปัจจุบัน ประกอบดว้ยตัวประภาคารทีส่รา้ง คศ.1864 สูง 91 

เมตร นับเป็นประภาคารแห่งแรกในเอเชยีตะวันออก สถานทีแ่ห่งนียั้งมที ีเ่ก็บอุปกรณ์เตอืนพายุสมัยก่อน

และยังใชจ้นถงึทุกวันนี้ ใหท้่านไดช้มทัศนยีภาพมุมสูงของมาเก๊า ท ี่ท่านไม่เคยไดสั้มผัสอย่างแน่นอน 

และเป็นสถานทีส่ามารถชมววิมุมสูงของเมอืงมาเก๊า ท ีส่วยงามทีสุ่ด และท่านไดช้มประวัตศิาสตรม์าเก๊า

ท ีม่เีรือ่งเล่าจากอดตี ทุกวันนีป้ระภาคารแห่งนีก้็ยังส่องแสงสว่างและยังไม่เคยทีจ่ะดับ (คนเราตอ้งสูน้ะครับ 

เพราะการแพไ้ม่ใช่แพทั้ง้ชวีติ ตอ้งมวัีนหนึง่ทีเ่ราตอ้งชนะ ขอใหถ้งึวันนัน้ทุกท่านครับ)  

    

    

เาีย่  รบัประาานอาหารกลา วนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทุกท่าน แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ ตน้ต ารับของเมอืงมาเก๊า  

จากนัน้พาท่านเทีย่วรอบเกาะมาเก๊า ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ ีม่ชีือ่ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอิ

ตาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีิพิธภัณฑจั์ดแสดงประวัตขิองโบสถ ์ซึ่งโบสถเ์ซนตพ์อลนีไ้ดรั้บการยก

ย่องใหเ้ป็นอนุสาวรยี์แห่งศาสนาครสิตท์ ีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดในดนิแดนตะวันออกไกล  

 

 
ผ่านชม อ คเ์จ้าแมก่วนอิมริมาะเล  เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิปรางคท์องสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรง
ดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิลูกครึง่ผสมผสานระหว่างจีนกับ
โปรตุเกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแม่มารีโปรตุเกส สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบ
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เกาะมาก๊าคนืใหก้ับจนี เพื่อคนใหรุ่้นหลังไดร้ะลกึถงึ น าท่านเขา้สู่ Parisian ใหา้า่นไดส้มัผสักบัเมอื 
จ าลอ ขอ ฝร ั ่เศส เมือ ปารสี ให ้าา่นไดส้มัผสักบัแหล่ ชอ้ปป้ิ อนัลือชือ่มขีอ แบรนดเ์นม
นานาชนิด  หรือบา า่านต้อ การเสี่ย โชคกบั Casino ก็พอมีเวลา และให้าุกา่านเปิด
ประสบการณ์ใหมก่บัการขึน้กระเชา้สู่หอไอเฟล ขึน้สู่ช ัน้ 7ไมร่วมคา่ขึน้กระเชา้ (ตดิตอ่หวัหนา้
าวัร)์ ประสบการณ์ใหมแ่นน่อน เพราะเป็นโร แรมาี่าา  Venetian อยากมสีโลแกนคล้ายกนั 
แตา่ีน่ ีม่แีลนดม์ารค์าีส่วยาีสุ่ดในมาเก๊า  
 

  

 

 

 

 

 หรอืบางท่านตอ้งการอยากจะเทีย่ว Parisian (หากมเีวลามากพอ) 

  

 

 

น าท่านเขา้สู่ Venetian ใหา้ ่านได้สมัผสักบัเมอื จ าลอ ขอ อิตาลี เมอื เวเนเชีย่น ใหา้ ่านได้

สมัผสักบัแหล่ ชอ้ปป้ิ อนัลอืชือ่มขีอ แบรนดเ์นมนานาชนดิ หรอืบา าา่นตอ้ การเสี่ย โชคกบั 

Casino ก็พอมีเวลา และให้าุกา่านเปิดประสบการณ์ใหม่กบัการล่อ เรอื Venetian ในคลอ  

(ตดิต่อหัวหนา้ทัวรค่์าใชจ่้าย) ไดเ้วลาอันสมควร  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมาเก๊า  

19.00  เหนิฟ้ากลับสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิแอรม์าเก๊า เาีย่วบนิาี ่ NX 882                    

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

20.50  ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ 

  (เฉพาะทีเ่ดนิทางกลับวันที ่8 กพ 60 ไฟลทก์ลับเวลา 2250-0040+1 เวลาไทย) 

 

 
*าา่นใดมไีฟล์าบนิภายในประเาศตอ่ โปรดแจ ้ใหบ้รษิาัฯาราบในวนัจอ าวัร  ์* 

** า ั ้น ีเ้พือ่ประโยชนข์อ ตวัาา่นเอ ** 

บรษิาัขอส วนสาิธ ิ ์ :  รายการาวัรส์ามารถเปลีย่นแปล ไดต้ามความเหมาะสม เน ือ่ จากสภาวะอากาศ, การเมอื , สาย

การบนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอื ขอ แต่ละประเาศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้ แจ ้ให้าราบล่ว หนา้โดยมคัคุเาศกแ์ละ
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คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม า ั ้น ีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอื ในวนัเดนิาา น ัน้ๆ

เป็นหลกั  

จ ึขอส วนสาิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาา่อ เา ีย่วตามสถานา ีใ่นโปรแกรมการเดินาา  

*** อตัราค่าบรกิาราวัรน์ ี ้  เป็นาวัรา์ ีเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิ  ซึ ่ร่วมกบัการาอ่ เา ีย่วแห่ ประเาศจนี เพือ่ส่ เสรมิใหม้กีาร

ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอื ใหก้บันกัา่อ เา ีย่วา ัว่ไปไดรู้ ้จกั คอื  บวัหมิะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเาา้ , ไข่มุก , ผา้ไหม , 

ฯลฯ  ซึ ่สนบัสนุนค่าใชจ่้ายบา ส่วนใหา้า่นได้เา ีย่วในราคาประหยดั  จ ึเรยีนใหก้บันกัาอ่ เา ีย่วากุาา่นาราบว่า  รา้นากุ

รา้นจ าเป็นตอ้ รบกวนากุาา่นแวะชม.....ซึ ่จะใช ้เวลารา้นละประมาณ 60 นาา ีถ ึ 90 นาา ีซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความ

พอใจขอ ลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มกีารบ ัคบัใดๆ า ั ้สิน้ หากไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิ  าา บรษิาัฯ ขอส วนสาิธ ิเ์ก็บค่าาวัร ์เพิม่าา่น

ละ 1,000 หยวน *** 

 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ  

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ด ินทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าม ินบิาร์ในหอ้งและ

ค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณทีีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเก ินกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และหวัหนา้ทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่าปิมคัคุเาศก,์ คนขบัรถ, 1,200บาา/าา่น/ารปิ  ช าระหนา้ าน  ณ  สนามบนิ 
× คา่าปิหวัหนา้าวัรแ์ล้วแตค่วามพ ึพอใจขอ าา่น 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เดนิาา ขึน้ต ่า 15 าา่น  หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ด ินทางทุกท่านยินดทีี่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายินดทีี่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง

และเลือ่นการเดนิทางไปในวันอ ืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  

 

เ ือ่นไขการจอ  และ การช าระเ นิ  : 

 มดัจ าา่านละ 5,000 บาา ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 30 

วัน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอ ื่นทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิโดยไม่มเีงือ่นไข 

 เม ือ่ ท่านช าระเงนิไม่ ว่าจะทั้งหมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถ ือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเ นิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่ ส าเนาการโอนเ นิ พรอ้มระบุช ือ่พนกั านขายมาาา แฟกซ ์ ………. 

 ส่ รายช ือ่ส ารอ า ีน่ ั่  ผูเ้ด ินาา ต้อ ส่ ส าเนาหน ัสอืเด ินาา  (Passport) โดยเซ็นต์ช ือ่พร ้อมย ืนยนัว่า

ตอ้ การเดินาา า่อ เา ีย่วารปิใด , วนัา ีใ่ด, ไปกบัใครบ้า , เบอรโ์าร // [หากไม่ส่ ส าเนาหน ัสอืเด ินาา 

(Passport) มาให้ าา บรษิาัฯขอส วนสาิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเก ิดจากความผดิพลาดจากการ

สะกดช ือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอ ต ัว๋เคร ือ่ บนิา ั ้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้ มอีายุค เหลอื ณ วนัเดนิาา มากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่า ต ่า 2 

หนา้ หากไม่ม ัน่ใจโปรดสอบถาม 
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เ ือ่นไขยกเลกิการจอ  : 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิได ้
ทุกกรณี  และกรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่
ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 
 
 


