
 

ราคาเร่ิมต้นเพียง  5,890.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัเจ้าแมก่วนอิม | หอท่ีระลกึ ดร.ซุนยดัเซน | ช้อปปิง้ตลาดกงเป่ย | 
 เจ้าแมก่วนอิมริมทะเล  | โบสถ์เซ็นต์ปอล | พระราชวงัหยวนหมิงหยวน | เวเนเช่ียน 

 
  

มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน 

เดนิทาง สิงหาคม – ธันวาคม 62  



 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)-มาเก๊า (สนามบินมาเก๊า) (NX885 : 10.35-14.25)-จไูห่ 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ P ประต ู6-7 พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวก 

10.35 น. ออกเดินทางสู ่มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX885  (มีอาหารร้อนเสิร์พบนเคร่ือง) 
14.25 น. เดินทางถงึ สนามบินมาเก๊า  

 ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
 “มาเก๊า”เป็นเมืองที่มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานและน่าสนใจ เมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตก

อย่างลงตวั เดินทางสู่จไูห่โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง 
(ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการ
เดินประมาณ 45-60 นาที เมืองจไูห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จไูห่”ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น 
“เมืองมหศัจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร   เมนูพิเศษ.. เป๋าฮือ้+ไวน์แดง 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม จไูห่ Jinjiang  hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 
จไูห่-หอที่ระลึก ดร.ซุนยดัเซน-ร้านบัวหมิะ-ร้านหยก-ร้านเยื่อไผ่-พระราชวังหยวนหมิงหยวน-
ช้อปป้ิงตลาดกงเป่ย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าชม หอท่ีระลึก ดร.ซุนยัดเซน สร้างขึน้เพื่อให้คนรุ่นหลงัได้รู้จักและ ระลกึถงึท่าน เพราะเป็นผู้ปลดแอกชาวจีนให้รอด

พ้นจากสงัคมเดิมที่ล้าหลงัและระบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิง ซึง่สญัลกัษณ์ของหอที่ ระลกึแห่งนีคื้อรูปปัน้เหมือนของตวัท่าน ที่ตัง้อยู่
ทางด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์และแผ่นป้ายที่เขียนว่า“ เทียนเซีย้ะเหวย กง ” ซึง่ท่านก็เป็นผู้ เขียนด้วยตัวของท่านเอง 

จากนัน้น าท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมนุไพรจีนและซือ้ยาครอบจักวาลบัวหิมะยา
ประจ าบ้านที่มีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมายช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่นน า้ร้อนลวกหรือน า้มันช่วยลดการอักเสบ
และเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดีหรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิวฝ้าจุด
ด่างด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใสน าท่านชมร้านผ้าไหมชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวน
สมัผสัน าท่านชมร้านหยกมีสนิค้ามากมายเก่ียวกบัหยกให้ท่านได้เลอืกชือ้เป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลกึแด่ตวัท่านเอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 .จากนัน้น าท่านสู่ พระราชวังหยวนหมิงหยวน พระราชวังแห่งนี ้ถูกสร้างขึน้ใหม่อีกครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจไูห่

ท าให้สวนแห่งนีโ้อบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนือ้ที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทัง้ 3 ด้าน ด้านหน้า
เป็นพืน้ที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึน้เท่าของจริงในอดีตทุกชิน้ ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80 ,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาด
เท่ากับสวนเดิมในกรุงปกก่ิง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิน้ ...จากนัน้ให้ท่านเพลดิเพลินกบัการช้อปปิง้
สินค้านานาชนิดที่ตลาดใต้ดินกงเป่ยเสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE  ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูกทัง้ 
กระเป๋า เคร่ืองประดบัมากมาย 



 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม จไูห่ Jinjiang  hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 
จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ ยน-The 
Parisian Macao-มาเก๊า (สนามบินมาเก๊า)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (NX882 : 19.00-
20.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ...สมควรแก่เวลา เดินทางสู่มาเก๊าโดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง 

(ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการ
เดินประมาณ 45-60 นาที   น าท่านสู ่วัดเจ้าแม่กวนอิม สร้างขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบชูาสวยงาม สาหรับ
ประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปัน้ทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนีย้ังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปาง
นิพพานประทับอยู่ในดอกบัว จากนัน้น าทุกท่านสู่ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสมัฤทธ์ิประทับยืนบนโคมทรง
ดอกบวั ซึง่ประเทศโปรตเุกสสร้างขึน้เพื่อเป็นอนสุรณ์ให้กบัมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กบัประเทศจีน .... จากนัน้น าท่านแวะ
ซือ้ขนมพืน้เมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพบัห่อสาหร่ายที่ขึน้ชื่อ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้น าท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ท าให้วิทยาลัย
เซนต์ปอลที่อยู่ติดกบัโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกนัโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลยัเซนต์ปอล (St. Paul’s College) 
เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตัง้มหาวิทยาลยัของตะวันตกใน ภูมิภาค
ตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็น
สญัลกัษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า..จากนัน้เดินทางต่อที่ The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกัสให้



 

ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสมัผสัเมืองจ าลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตาม
อธัยาศยัซึง่แบ่งเป็นโซนต่างๆ มีร้านอาหารชื่อดงัให้ท่านได้สมัผสักบัภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนตู่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและ
ร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) 
ลอ่งไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึง่มีอยู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายตุ ่ากว่า 21 ปี 
เข้าไปภายในคาสโิน และไม่อนญุาตให้ท าการบันทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้สิน้และควรแต่งกายสภุาพ) ทุกท่านสามารถเดินชม
สถานที่เที่ยวจากThe Venetian Resort และสามารถชมวิวหอไอเฟลจ าลองขนาดคร่ึงหนึง่จากของจริงที่ฝร่ังเศส  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย.....เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
19.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊า เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊าเที่ยวบินที่ NX882   

(มีอาหารร้อนเสิร์พบนเคร่ือง) 
20.50 น. เดินทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน BY NX 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 18 ปี 

พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 18 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 18 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 02-04 ส.ค. 62 5,890.- 8,890.- 8,890.- 8,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 09-11 ส.ค. 62 5,890.- 8,890.- 8,890.- 8,890.- 3,000.- 
วนัท่ี 16-18 ส.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 23-25 ส.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 29-31 ส.ค. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 
วนัท่ี 05-07 ก.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 07-09 ก.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 12-14 ก.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 14-16 ก.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 21-23 ก.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 10-12 ต.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 11-13 ต.ค. 62 9,890.- 12,890.- 12,890.- 12,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 12-14 ต.ค. 62 10,890.- 13,890.- 13,890.- 13,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 24-26 ต.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 



 

วนัที่ 31ต.ค.-02พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 
วนัท่ี 02-04 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 07-09 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 08-10 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 
วนัท่ี 14-16 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 16-18 พ.ย. 62 5,890.- 8,890.- 8,890.- 8,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 21-23 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 23-25 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 28-30 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 
วนัที่ 30พ.ย.-02ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 05-07 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 07-09 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 12-14 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 
วนัท่ี 13-15 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 21-23 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 29-31 ธ.ค. 62 11,890.- 14,890.- 14,890.- 14,890.- 3,000.- 
วนัที่ 30ธ.ค.-01ม.ค. 63 13,890.- 16,890.- 16,890.- 16,890.- 3,000.- 

วนัที่ 31ธ.ค.-02ม.ค. 63 13,890.- 16,890.- 16,890.- 16,890.- 3,000.- 

      
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.        ช าระเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินค่าทวัร์แล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่

สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอัตโนมติั 



 

3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

5. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบวุันเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
10. ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 

กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 กิโล 
ค่าประกนัวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

11. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถท าคืนได้ในกรณีลกูค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 
12. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯขอ  

สงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 



 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนด,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (1,500 THB) 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 

1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กับ
สายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่า
ทวัร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

8. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด  

 
 
 


