
 

 

 

  

MACAO 
มาเกา๊ เวเนเชีย่น จไูห ่

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี 

3 วนั 2 คนื  

 

ไฮไลทท์วัร ์มาเกา๊ เวเนเชีย่น จูไห ่
1. สดุคุม้!!! เทีย่ว 2 เมอืง ชมมรดกโลก , เทีย่วชมเมอืงตากอากาศจนีตอน

ใต ้ณ เมอืงจูไห ่ 
2. ถา่ยรูปคู่รูปปัน้สาวงามกลางทะเล “หวหีนี”่ เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงจูไห ่ 

3. พรอ้มชมโชวอ์ลงัการประกอบแสง ส ีเสยีง ทีพ่ระราชวงัหยวนหมงิหยวน  
4. ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกงเป่ย สนิคา้ราคาถกู..!!!!  
5. ชมิขนมทารต์ไขข่ ึน้ชือ่ของมาเกา๊  
6. ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian Resort และชมิขนม

ทารต์ไขข่ ึน้ชือ่ของมาเกา๊ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1  

กรุงเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชีย่น- จูไห ่

04.00น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (Terminal 1) ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์

2 สายการบนิแอรเ์อเชยี โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระ

ใหก้บัทา่น 

06.35 น. ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD760 

(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่ง

ว่าง หากทา่นมีความประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ สามารถดอัูตราคา่บรกิารไดจ้าก

ทา้ยรายการน้ี* 

10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิมาเก๊า (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจเอกสารและ

สัมภาระในการเขา้เมอืง “มาเก๊า” เป็นเมืองทีม่ีประวัตศิาสตรอั์นยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเก๊าเป็นเพียง

แคห่มู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟเูจี้ยนเป็นชนชาตดัิง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้

ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อตดิตอ่คา้ขายกับชาวจีนและมาสรา้ง

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-

เวเนเชีย่น- จูไห ่
   Jinjiang Inn Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 จู่ไห-่ถนนคูร่ัก-สาวงามหวหีน่ี-วัดผูโ่ถว-พระราชวังหยวนหมงิ
หยวน+โชว ์-ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย 

      Jinjiang Inn Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 จูไห-่มาเกา๊-กรงุเทพฯ     

  

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

เครือ่งแอรบ์สั A320 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

ไมม่เีสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

  

 

 
 



 

อาณานคิมอยูใ่นแถบน้ีทีส่ าคัญคอืชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรืองทางดา้นสถาปัตยกรรมและ

ศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองทีม่ี่การผสมผสานระหว่าง

วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้่าเป็น “ยโุรปใจกลางเอเชยี” มาเก๊าอยูใ่น

เขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิม

ของโปรตเุกส นานถงึ 400 ปี จนกระท่ังวันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพธิสีง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับ

สาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนัน้มาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่

ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรปูแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ 

เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

...จากนัน้ชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รูปองคเ์จา้แมก่วนอมิสัมฤทธิป์ระทับ

ยนืบนโคมทรงดอกบัว ซ ึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์

ใหก้ับมาเกา๊เนือ่งในโอกาสสง่มอบคนืใหก้ับประเทศจนี ....จากนัน้น า

ทา่นมายัง ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-

1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยูต่ดิกับ

โบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กันโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ 

วทิยาลัยเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทียั่ง

หลงเหลอือยูข่องวทิยาลัยเซนตป์อลคอืประจักษ์พยานการกอ่ตัง้

มหาวทิยาลัยของตะวันตกใน ภูมภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสตูรการศกึษาไวอ้ยา่ง

พถิพีถัินขณะทีซ่ากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊  เซนา

โดส้แควร ์ซ ึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ย

สถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผง

ลอยมากมาย... จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับห่อสาหร่ายที่

ขึน้ช ือ่...น าทา่นชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให ้

ทา่นอสิระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมอืงจ าลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลอง

เสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศัยซึง่แบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มี

รา้นอาหารชือ่ดังใหท้า่นไดสั้มผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แหง่ เพือ่ลิม้ลอง

เมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า300 รา้น 

เชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื 

ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 120 

เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโิน

ซึง่มอียูทั่ง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ า่กว่า 21 ปี 

เขา้ไปภายในคาสโิน และไมอ่นุญาตใหท้ าการบันทกึภาพใด ๆ ภายใน

คาสโินทัง้สิน้และควรแตง่กายสภุาพ) เดนิทางสูจู่ไหโ่ดยรถโคช้ปรับ



 

อากาศผ่านดา่นกงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของทา่นเอง (ระยะทางระหว่างดา่น

ประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทางขา้มดา่นและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิ

ประมาณ 45-60นาท ี เมอืงจูไหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี “จูไห”่  ไดรั้บการยก

ยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี 

ค ่า  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Jinjiang Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

Day 2 

จู่ไห-่ถนนคู่รกั-สาวงามหวหีนี-่วดัผูโ่ถว-พระราชวงัหยวนหมงิหยวน+โชว ์

ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  

น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มุนไพรจีนหรอืบัวหมิะ และชมสนิคา้พื้นเมืองของ

เมืองจูไห ่อาทเิชน่ ใบชา หยก ครมีไขม่กุ ผา้ไหม ฯลฯ เพือ่ฝากคนที่

ทา่นรัก จากนัน้ชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไหท่ีม่ชี ือ่เรยีกว่า “หวหีน่ี” รปู

ปั้นสาวงามกลางทะเลสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล ...น าทา่นสู ่

วัดผูโ่ถว นมัสการองคสั์ง

กระจายเพือ่ความอุดม

สมบรูณ ์นมัสการเจา้แม่

กวนอมิ เพือ่ความโชคด ี

นมัสการองคอ์มติรพุทธ

เจา้เพื่อการมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์

เพื่ออายยุนืนาน จากนัน้เดนิทางผ่านชมถนนคูร่กั (The Lover 

Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิซึง่ทาง

รัฐบาลเมืองจูไหไ่ดท้ าไวข้ ึน้เพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ 

และยังเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูร่กัทัง้หลาย 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ...เมนพูเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..จากนัน้น าทา่นสูพ่ระราชวังหยวนหมงิหยวน ทีม่ีสวนคลา้ยกบัพระราชวังหยวนหมงิ ณ กรงุปักก ิง่ พระราชวัง

แห่งน้ี ถูกสรา้งขึน้ใหม่อีกครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชลินิ" ในเมืองจูไห ่ท าใหส้วนแหง่น้ีโอบลอ้มดว้ย



 

ขนุเขาที่เขยีวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเน้ือที ่1.39 ตารางกโิลเมตร มีภเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็น

พื้นทีร่าบ สิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ  สรา้งขึน้เทา่ของจรงิในอดตีทกุช ิน้ ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตาราง

เมตร ซึง่มีขนาดเทา่กบัสวนเดมิในกรงุปกกิง่ เป็นศนูยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ กว่ารอ้ยช ิน้ อาท ิ

เสาหนิคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว น าทา่นชมโชว์ อลังการ

ประกอบแสง ส ีเสยีง ซึง่ประกอบดว้ยการแสดงชดุตา่งๆ อาท ิเฉียนหลงฮ่องเตท้อ่งเจียงหนาน พระราชพธิี

ปราบดาภเิษกและการละเลน่ตา่งๆ อีกมากมาย ทัง้สนุกสนานและไดรั้บความรู ้จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้

นานาชนิดทีต่ลาดใตด้นิกงเป่ย เสมือนเดนิอยู่ใน LOWU CENTRE  ท่านจะสนุกสนานกับการตอ่รองสนิคา้

ราคาถกูทัง้ กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดังตา่งๆ หรอืเลอืกซือ้เสือ้ผา้ ถงุเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดับส าหรับคณุ

ผูห้ญงิ 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Jinjiang Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 

มาเกา๊-กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

...สมควรแกเ่วลา เดนิทางสูม่าเก๊าโดยรถโคช้ปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระ

ของทา่นเอง (ระยะทางระหว่างดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มดา่นและผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมืองใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60 นาท ี

เทีย่ง  อสิระตามอธัยาศยั 

14.15น.      ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเก๊าเพื่อเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD763  

(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่)) 

16.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมือง กรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ….                           

 

มาเกา๊ เวเนเชีย่น จไูห ่

3D 2N BYFD 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กต ่ากวา่ 18 ปี

มเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่น 

เด็กต ่ากวา่ 18 ปี

ไมม่มีเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

09-11 มีนาคม 2561 7,999 10,999 10,999 4,000 

16-18 มีนาคม 2561 7,999 10,999 10,999 4,000 

17-19 มีนาคม 2561 7,999 10,999 10,999 4,000 



 

23-25 มีนาคม 2561 7,999 10,999 10,999 4,000 

24-26 มีนาคม 2561 7,999 10,999 10,999 4,000 

30 มีนาคม-01 เมษายน 2561 7,999 10,999 10,999 4,000 

05-07 เมษายน 2561 7,999 10,999 10,999 4,000 

06-08 เมษายน 2561 9,999 12,999 12,999 5,000 

07-09 เมษายน 2561 7,999 10,999 10,999 4,000 

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

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

20-22 เมษายน 2561 7,999 10,999 10,999 4,000 

21-23 เมษายน 2561 7,999 10,999 10,999 4,000 

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

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

04-06 พฤษภาคม 2561 7,900 10,900 10,900 4,000 

05-07 พฤษภาคม 2561 8,900 11,900 11,900 4,000 

10-12 พฤษภาคม 2561 7,900 10,900 10,900 4,000 

11-13 พฤษภาคม 2561 7,900 10,900 10,900 4,000 

12-14 พฤษภาคม 2561 7,900 10,900 10,900 4,000 

18-20 พฤษภาคม 2561 7,900 10,900 10,900 4,000 

19-21 พฤษภาคม 2561 7,900 10,900 10,900 4,000 

25-27 พฤษภาคม 2561 7,900 10,900 10,900 4,000 

26-28 พฤษภาคม 2561 7,900 10,900 10,900 4,000 

01-03 มถินุายน 2561 7,900 10,900 10,900 4,000 

02-04 มถินุายน 2561 7,900 10,900 10,900 4,000 

08-10 มถินุายน 2561 7,900 10,900 10,900 4,000 

09-11 มถินุายน 2561 7,900 10,900 10,900 4,000 

15-17 มถินุายน 2561 7,900 10,900 10,900 4,000 

16-18 มถินุายน 2561 7,900 10,900 10,900 4,000 

29มถินุายน – 01กรกฎาคม61 7,900 10,900 10,900 4,000 

30มถินุายน – 02กรกฎาคม61 7,900 10,900 10,900 4,000 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 5,000 บาท/ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก ์

ทา่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น และหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ*** 



 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั** 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสัิยทีท่าง บรษัิทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้น้ีข ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสัิยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณทีีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมื่อทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกลา่ว  

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

1. คา่ต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 



 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตร

สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คาน์เตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

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

เอมเิรตสB์usiness class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน์ 20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตาม

เงื่อนไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกันอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รกัษาพยาหบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. คา่วซีา่กรุป๊แบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีีซา่อยูแ่ลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

8. กรณทีีท่าง ตม. จีน ปิด ยกเลกิวีซา่กรุป๊ 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเกบ็คา่วีซา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  

สงวนสทิธิ ์เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ในกรณีลกูคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขับรถ ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

6. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

 



 

หมายเหต ุ

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมื่อทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับใน

เงื่อนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วีซา่ให ้เมื่อผลวีซา่ผ่านแลว้มีการยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วันเก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วีซา่ให ้เมื่อผลวีซา่ผ่านแลว้มีการยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้นเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนที ่

บรษัิทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกัน บรษัิท 

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้น้ีท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคนืได ้เช่น ค่าต๋ัว

เครือ่งบนิ ค่าหอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

8. ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการการันตมัีด 

 จ าทีน่ั่งกับสายการบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า    

 หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

9. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจิน้ จูไห ่ข ึน้อยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ทีเ่ท่าน ัน้ ลูกคา้ทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหน้าทวัรแ์ละ

มคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

10. เมื่อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง  พรอ้มคณะถอื

ว่าทา่นสละ 



 

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มีสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกดิเหตสุดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย

, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์

อื่นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มีการคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตทั่ง้น้ีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่ประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์การเดนิทางเพื่อ

ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมื่อทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับใน

เงื่อนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลมีีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตา่งกับประเทศไทย โดย

โรงแรมที่พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรือ

Double) ในกรณีทีท่า่นมีความประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรปูแบบของ



 

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มีความแตกตา่งกันอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่สามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไม่มีเครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบที่มีอุณหภมูติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่ีจะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือุบัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมื่อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่ง

เมืองจนีทุกเมอืง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิน้)ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธ์ส ินคา้พื้นเมอืงให้

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

ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่น

ทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของ

ลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุก

เมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บค่าใช้จา่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้นทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้  หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บ

คา่ใชจ้่ายเพิม่ 

17. ในระหว่างทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากว่าทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ทัง้น้ีข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์ม่มกีารบังคับใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่ว

ลว่งหนา้เพื่อใหผุ้เ้ดนิทางไดร้ับทราบ 

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯกอ่นทกุครัง้มเิชน่นั้นทาง 

บรษัิทฯจะ ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบัุตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อัน

เน่ืองจากอุบัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวีซา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาน

เอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษ

ทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ 

แตท่างบรษัิทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอบัุตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณทีีผู่ร้ว่มเดนิทางถกู

ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 



 

เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบัิตติามกฎระเบียบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่ี

การปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอียดดา้นการ

เดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธดัิงกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ีเกยีรต ิซึง่

รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

 


