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มาเก๊า เวเนเชีย่น จูไห ่

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี 

3 วนั 2 คนื 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-

เวเนเชีย่น- จูไห่ 
     Jinjiang Inn Hotel 

หรอืเทยีบเท่า 

2 จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวหีนี-่วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมงิ
หยวน+โชว ์-ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย 

         Jinjiang Inn Hotel 
หรอืเทยีบเท่า 

3 จูไห่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ   
   

  

 
 

ไฮไลท์ทวัร ์มาเกา๊ เวเนเชี่ยน จูไห ่

1. สุดคุม้!!! เที่ยว 2 เมอืง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมอืงตากอากาศจนีตอน
ใต ้ณ เมอืงจูไห ่ 

2. ถา่ยรูปคูรู่ปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี”่ เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงจูไห ่  

3. พรอ้มชมโชว์อลงัการประกอบแสง ส ีเสยีง ที่พระราชวงัหยวนหมงิหยวน  
4. ช้อปป้ิงตลาดใตด้นิกงเป่ย สนิคา้ราคาถูก..!!!!  
5. ชิมขนมทารต์ไขข่ึน้ชื่อของมาเกา๊  

6. ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนม
ทารต์ไขข่ึน้ชื่อของมาเกา๊ 

 

เครือ่งแอร์บสั A320 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

ไม่มเีสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น ้าหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
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Day 1  

กรุงเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชี่ยน- จูไห ่

04.00น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์

2 สายการบนิแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ท ีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระ

ใหก้ับท่าน 

06.35 น. ออกเดนิทางสู่มาเก๊า  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เท ีย่วบนิที ่FD760 

(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุ่มทีน่ั่ง

ว่าง หากท่านมคีวามประสงคท์ ีจ่ะระบุท ีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมค่ีาใชจ่้ายเพิ่มเตมิ สามารถดูอัตราค่าบรกิารไดจ้าก

ทา้ยรายการนี*้ 

10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิมาเก๊า (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) ผา่นการตรวจเอกสารและ

สัมภาระในการเขา้เมอืง “มาเก๊า” เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเก๊าเป็นเพียง

แค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจีนกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาตดัิง้เดมิจนมาถงึช่วงตน้

ศตวรรษที ่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนีเ้พื่อตดิต่อคา้ขายกับชาวจนีและมาสรา้ง

อาณานคิมอยู่ในแถบนีท้ ีส่ าคัญคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและ

ศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่ ีก่ารผสมผสานระหว่าง

วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรยีกไดว่้าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชยี” มาเก๊าอยู่ใน

เขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น ้า

เพิรล์ในอดตีมาเก๊าเป็นอาณานคิมของโปรตุเกส นานถงึ 400 ปี จนกระทั่ง

วันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้ับ

สาธารณรัฐประชาชนจนี นับจากนัน้มาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครอง

พิเศษของจนีอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมอืงการปกครองในรูปแบบ

ของหนึง่ประเทศสองระบบ 

เที่ยง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

...จากนั้นชมเจา้แม่กวนอิมริมทะเล รูปองคเ์จา้แม่กวนอิมสัมฤทธิ์

ประทับยนืบนโคมทรงดอกบัว ซึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็น
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อนุสรณ์ใหกั้บมาเก๊าเนื่องในโอกาสสง่มอบคนืใหกั้บประเทศจนี ....จากนั้นน าทา่นมายัง 

ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 

1835 ท าใหว้ิทยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยูต่ดิกับโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กันโดยรวม

แลว้โบสถม์าแตร์เดอีเดมิ วิทยาลัยเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่

ยังหลงเหลอือยูข่องวิทยาลัยเซนตป์อลคอืประจักษ์พยานการกอ่ตัง้มหาวิทยาลัยของ

ตะวันตกใน ภมูิภาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสตูรการศกึษาไวอ้ยา่งพถิพีถัิน

ขณะทีซ่ากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบัุนถกูมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า  เซ

นาโดส้แควร์ ซึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบ

ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อิสระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ีช ือ่เสยีงและสนิคา้

แผงลอยมากมาย... จากนั้นน าทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไขแ่ละทองพับหอ่

สาหร่ายทีข่ ึน้ชือ่...น าทา่นชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลศิอลังการในบรรยากาศ

ลาสเวกัสใหท้า่นอิสระพักผอ่นถา่ยรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจ าลองลาสเวกัสและไดช้ม

ทอ้งฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศัยซึง่แบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL 

SHOP มีรา้นอาหารชือ่ดังใหท้า่นไดส้ัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แหง่ เพือ่ล ิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่น

ชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO,  

SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลอ่งเรือกอนโดลา่ GONDOLA (ไม่รวมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 

120 เหรียญ) ลอ่งไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เส ีย่งโชคคาสโินซึง่มีอยูทั่ง้หมด 4 โซน

ใหญ ่** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่ีอายตุ ่ากว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไม่อนุญาตใหท้ าการ

บันทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้ส ิน้และควรแตง่กายสภุาพ) เดนิทางสูจ่ไูหโ่ดยรถโคช้ปรับอากาศ

ผา่นดา่นกงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของทา่นเอง (ระยะทางระหว่างดา่นประมาณ 500 

เมตร)   ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60

นาท ี เมืองจไูหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี “จไูห”่  ไดรั้บการยกยอ่งจาก

สหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมืองมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก Jinjiang Inn Hotel หรอืเทยีบเท่า 

Day 2 
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จูไ่ห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวีหนี-่วดัผู่โถว-พระราชวงัหยวนหมงิหยวน+โชว ์

ช้อปป้ิงตลาดกงเป่ย 

 เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ศูนย์สมุนไพรจนีหรอืบัวหมิะ และชมสนิคา้พื้นเมอืงของเมอืงจู

ไห่ อาทเิช่น ใบชา หยก ครมีไข่มุก ผา้ไหม ฯลฯ เพื่อฝากคนทีท่่านรัก จากนัน้

ชมสัญลักษณ์ของเมอืงจูไห่ท ีม่ชีือ่เรยีกว่า “หวหีนี”่ รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง 

8.7 เมตร ถอืไข่มุกอยู่รมิทะเล ...

น าท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองคสั์ง

กระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ 

นมัสการเจา้แม่กวนอมิ เพื่อความ

โชคด ีนมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้

เพื่อการมสุีขสวัสดแีละนมัสการ

พระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพื่ออายุยืนนาน จากนัน้เดนิทางผ่าน

ชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดที่

แสนจะโรแมนตกิซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจูไห่ไดท้ าไวข้ึน้เพื่อเป็น

สถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นทีน่ยิมของบรรดาคู่รัก

ทัง้หลาย 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ...เมนูพเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..จากนัน้น าท่านสู่พระราชวังหยวนหมงิหยวน ทีม่สีวนคลา้ยกับพระราชวังหยวนหมงิ ณ กรุงปักกิง่ พระราชวัง

แห่งนี ้ ถูกสรา้งขึน้ใหม่อกีครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชลินิ" ในเมอืงจูไห่ ท าใหส้วนแห่งนีโ้อบลอ้มดว้ย

ขุนเขาทีเ่ขยีวชอุ่ม สวนหยวนหมงิ มเีนือ้ท ี ่1.39 ตารางกโิลเมตร มภูีเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็น
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พื้นท ีร่าบ สิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ สรา้งขึน้เท่าของจรงิในอดตีทุกชิน้ ภายในสวนมทีะเลสาบขนาด 80,000 ตาราง

เมตร ซึง่มขีนาดเท่ากับสวนเดมิในกรุงปกกิง่ เป็นศูนย์กลางลอ้มรอบดว้ยสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ กว่ารอ้ยชิน้ อาท ิ

เสาหนิคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว น าท่านชมโชว ์อลังการ

ประกอบแสง ส ีเสยีง ซึง่ประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ อาท ิเฉยีนหลงฮ่องเตท้่องเจยีงหนาน พระราชพิธี

ปราบดาภเิษกและการละเล่นต่างๆ อกีมากมาย ทัง้สนุกสนานและไดรั้บความรู ้ จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้

นานาชนดิทีต่ลาดใตด้นิกงเป่ย เสมอืนเดนิอยู่ใน LOWU CENTRE  ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค า้

ราคาถูกทัง้ กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดังต่างๆ หรอืเลอืกซือ้เสือ้ผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดับส าหรับคุณ

ผูห้ญงิ 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 ที่พกั  เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก Jinjiang Inn Hotel หรอืเทยีบเท่า 

 

Day 3 

มาเกา๊-กรุงเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั 

...สมควรแก่เวลา เดนิทางสู่มาเก๊าโดยรถโคช้ปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระ

ของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มด่านและผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้

เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60 นาท ี

เที่ยง  อสิระตามอธัยาศยั 

14.15น.      ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเก๊าเพื่อเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เท ีย่วบนิที ่FD763  

(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่)) 

16.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ….                           

 

มาเกา๊ เวเนเชีย่น จไูห ่

3D 2N BYFD 
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ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญพ่กั

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กต ่ากว่า 18 ปี

มเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ่ 2ทา่น 

เด็กต ่ากว่า 18 ปี

ไมม่มีเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วันที ่: 13-15 เมษายน 2561 14,999 17,999 17,999 5,000 

วันที ่: 14-16 เมษายน 2561 13,999 16,999 16,999 5,000 

วันที ่: 27-29 เมษายน 2561 7,999 10,999 10,999 4,000 

วันที ่: 28-30 เมษายน 2561 7,999 10,999 10,999 4,000 

วันที ่: 04-06 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 05-07 พฤษภาคม 2561 8,991 11,991 11,991 4,000 

วันที ่: 10-12 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 11-13 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 12-14 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 18-20 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 19-21 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 25-27 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 26-28 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 01-03 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 02-04 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 08-10 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 09-11 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 15-17 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 16-18 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 22-24 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 29มถิุนายน – 01กรกฎาคม61 7,991 10,991 10,991 4,000 

วันที ่: 30มถิุนายน – 02กรกฎาคม61 7,991 10,991 10,991 4,000 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ขวบ] 5,000 บาท/ทา่น *** 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ มคัคุเทศก  ์

ท่านละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน และหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผู้รว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณที ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง บรษัิทฯไม่

สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ  ท ีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย7 วันก่อนการเดนิทาง  

6. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
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7. ในกรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้  

8. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ท ีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตร

สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพื่ออัพเกรดตอ้งกระท าท ีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เท่านัน้  

2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า 

** ในกรณีท ีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตสE์conomy class 30 กโิล / 

เอมเิรตสB์usiness class 40 กโิล / ฮ่องกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธ่ย์แปซฟิิค 20 กโิล] ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตาม

เงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิ่มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
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**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7. ค่าวซ่ีากรุ๊ปแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม่สามารถท าคนืไดใ้นกรณีลูกคา้ท ีม่วีซ่ีาอยู่แลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

8. กรณีท ีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป 144 ช่ัวโมง  ทางบรษัิทขอเก็บค่าวซ่ีาทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  

สงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด (ในกรณีลูกคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณใีดๆ 

ทัง้สิน้) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ท ีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

5. ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่และทปิพนักงานขับรถ ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตามความประทับใจ) 

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

หมายเหตุ 

 

การส ารองที่น ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 5,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ  ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้ เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลิก

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันคนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

3.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วันเก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
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5. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้นเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนที ่

บรษัิทฯก าหนดไว ้ (10 ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นท ีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกัน บรษัิท 

ตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพิจารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้ เช่น ค่าต๋ัว

เครือ่งบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอืน่ๆท ีเ่กดิขึน้ตามจริง ในกรณีท ีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

8. ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัด 

 จ าท ีน่ั่งกับสายการบนิและค่ามัดจ าท ีพั่ก รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า    

 หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

9. กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซินเจิน้ จูไห ่ขึน้อยูก่บัการพจิารณา

ของเจ้าหนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของทา่นเอง ทางหวัหน้าทวัรแ์ละ

มคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้สิน้** 

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง  พรอ้มคณะถอื

ว่าท่านสละ 

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์   MFM FD09 VENE ZHU 3D2N JUL18-FD-W43 

GT-MFM FD09 

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอื

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย

, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผิดชอบคืน

ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์

อ ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิ ความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

10. กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทั ้งท ีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  

11. บริษัทของสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั ้งสิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อ

ท่องเท ีย่วเกาหลเีท่านัน้ 

12. เท ีย่วบนิ และรายการท่องเท ีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

13. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ  ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
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ตามทีร่ะบุในรายการท่องเท ีย่วเท่านั ้น โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีท ีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่สามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่อีุณหภูมิต ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้นเท่านัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 

หรอือุบัตเิหตุต่างๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั ้งสิ้นและถา้ทา่นตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยตามนโยบายของรฐับาลจีนรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่ง

เมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห ่ เซินเจิ้น)ก าหนดให้มกีารประชาสัมพนัธส์ินค้าพืน้เมอืงให ้

นกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก 

ซึ่งจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกท่าน

ทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื้อหรอืไมซ่ื้อขึน้อยูก่บัความพอใจของ

ลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิ้น  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุก

เมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้นทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเท ีย่วชาวไทยและท่องเท ีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครั้ง หากเป็นนักท่องเท ีย่วชาวต่างชาต ิ หรอื พระสงฆ ์ เก็บ

ค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

17. ในระหว่างท่องเท ีย่วจะมช่ีางภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสุดทา้ย

ของการเดนิทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์ม่มกีารบังคับใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหนา้เพื่อใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

18. ในกรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯก่อนทุกครั้งมเิช่นนั้นทาง 

บรษัิทฯจะ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์   MFM FD09 VENE ZHU 3D2N JUL18-FD-W43 

GT-MFM FD09 

 

*** HAVE A NICE TRIP *** 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผู้มเีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเท ีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการ

เดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อัน

เนือ่งจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถ ิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกับสถาน

เอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนือ่งจากเป็นสทิธพิิเศษ

ทางการทูต) ซึง่อยู่เหนอืการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเท ีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ 

แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีท ีผู่ร่้วมเดนิทางถูก

ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นท ีม่ ี

การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดัิงกล่าว บรษัิท จะยึดถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่

ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 


