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มาเกา๊ จไูห่ นัง่กระเชา้ 3 วนั 2 คืน  5,888.- 

ฟรี!!ข้ึนกระเชา้  ป้อมปราการเกีย(Guia Fortress) 

ชมโชวห์ยวนหมิง พิเศษ!! เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง 
 

 

วนัแรก      สนามบินดอนเมือง- มาเก๊า-จูไห่-ถนนคู่รัก The Lover’s Road-สาวงามหวหีน่ี 

07.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) 
โดยมีเจา้หน้าท่ีจากบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและท่ีนัง่โปรดสังเกต
ป้ายตอ้นรับ    “TO BE GROUP”                 

10.10 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมาเก๊า  โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD 762  
13.45 น. เดินทางถึง มาเก๊า  (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   

รับกระเป๋าสัมภาระ  
หรือ 
12.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) 

โดยมีเจา้หน้าท่ีจากบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและท่ีนัง่โปรดสังเกต
ป้ายตอ้นรับ    “TO BE GROUP”                 

15.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมาเก๊า  โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD 764  
19.15 น. เดินทางถึง มาเก๊า  (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   

รับกระเป๋าสัมภาระ  
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 น าท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที (ใช้วีซ่ากรุ๊ป ต่อ
แถวเขา้ด่านเรียงตามรายช่ือ) 
 น าท่านนัง่รถผา่นชมทิวทศัน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดท่ี
สวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะ
ส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก ก็เพราะวา่ภายใน
บริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือมา้นัง่ซ่ึงท ามาส าหรับ 
2 คนนัง่เท่านั้น จึงไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รัก 
แวะถ่ายรูปกบัสาวงามหวหีน่ี จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเล
สัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร 
ถือไข่มุกอยูริ่มทะเล 

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ZHUHAI หรือ MINAN หรือ JINJIANG INN HOTEL หรือระดับ

เดียวกนั 
 

วนัทีส่อง วดัไป๋หลนิหรือวดัดอกบัวขาว-ร้านผ้าไหม – ร้านหยก –ตลาดกงเป่ย - ชมโชว์หยวนหมิง
  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 วดัไป๋หลิน หรือ วดัดอกบวัขาว เป็นวดัเล็กๆ ร่มร่ืนดว้ยพนัธ์ุตน้สน ทั้งสองขา้งทางท่ีเดิน 

ทางท่ีเดินมีวิวทิวทศัน์สวยงามมาก ภายในบริเวณวดัหากเดินตามทางบนัไดข้ึนไปเร่ือยๆ 
จะไดไ้ปถึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวเมืองจูไห่ ให้ความศรัทธาเคารพนับถือ ไดแ้ก่ เทพเจา้แห่ง
โชคลาภ เทพเจา้กวนอู เจา้แม่กวนอิม เป็นตน้ 
 แวะชมสินคา้ท่ี ร้านผ้าไหม ร้านขายของท่ีระลึก (สินคา้โอทอ๊ป)ใหท้่านไดเ้ลือกช้ือเป็นของ
ฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแด่ตวัท่านเองให้ท่านชมผลิตภณัฑ์ผา้ไหมข้ึนช่ือ ท่านสามารถ
เลือกซ้ือเป็นของ ฝากไดต้ามอธัยาศยั ชมร้านหยก มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยกให้ท่านได้
เลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแด่ตวัท่านเอง น าท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้
ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจกัวาล“บวัหิมะ”ของ
แท ้100% ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดน
ความร้อนเช่น น ้ าร้อนลวก หรือ น ้ ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดน
ลวกไดดี้ หรือจะทาเพื่อป้องกนัผวิไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหา
สิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นน าท่านไปชอ้ปป้ิงกงเป่ย  ตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์ มีสินคา้
ใหท้่านเลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนมชั้นน าต่าง ๆไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ  ท่ีน่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาว
มาเก๊าและ ฮ่องกงเน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถูกใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือ 
สินคา้ตามอธัยาศยั 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านสู่ ชมโชว์หยวนหมิงหยวน ชมโชว์การแสดงประกอบแสงสีเสียงท่ีอลงัการ
มาก ประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเตท้่องเจียงหนาน พระราชพิธี
ปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ ซ่ึงใชน้กัแสดงกวา่ร้อยชีวติ 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูเป๋าฮือ้ ไวน์แดง 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ZHUHAI หรือ MINAN หรือ JINJIANG INN HOTEL หรือระดับ

เดียวกนั 

วนัทีส่าม     มาเก๊า-น่ังกระเช้า Guia Fortress  – หอไอเฟล The Parisian Macao-เวเนเช่ียน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัจากน้ัน น าท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยรถโค้ช 
 น าท่านชอ้ปป้ิง ร้านขนมพื้นเมือง มาเก๊า  ขนมข้ึนช่ือ มะนาวดอง และ หมูแผน่ 
 ป้อมปราการเกีย(Guia Fortress) รวมค่าข้ึนกระเชา้แลว้ เป็นป้อมปราการเก่าแก่ท่ีตั้งอยูใ่น

จุดท่ีสูงท่ีสุดของมาเก๊า ท าให้มองเห็นวิวไดท้ัว่ทั้งบริเวณเมือง ทะเล ไปจนถึงประเทศจีน 
สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1622 โดยชาวโปรตุเกส ท่ีดา้นบนยงัหลงเหลือโบสถ์เล็กๆ Chapel of Our 
Lady of Guia ท่ียงัคงอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์อยูด่ว้ย ซ่ึงภายในมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงั
แบบท่ีใช้สีวาดไปบนปูนท่ียงัเปียกอยู่(frescoes)ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของทวีป
เอเชีย โดยมีทั้งท่ีเป็นสไตล์โปรตุเกสและสไตล์จีน ซ่ึงเป็นเทคนิคการสร้างงานศิลปะแบบ
โบราณ และติดกบัตวัอาคารของโบสถ์จะมีหอประภาคารสีขาวสูง 15 เมตร ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของประเทศจีนอยูด่ว้ย ใชส้ าหรับเฝ้าระวงัขา้ศึกและการเตือนภยัจากสถาพอากาศ
ดว้ย นอกจากน้ีก็จะมี สมอเรืออนัใหญ่ ปืนใหญ่ และจุดชมวิวดว้ย ป้อมปราการเกีย(Guia 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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Fortress)ย ังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีของมาเก๊า ท่ี รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก 
UNESCO ไวด้ว้ย 

เทีย่ง บริการอาหาร กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
                           น าท่านชม วหิารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยัเซนตป์อล ซ่ึงก่อตั้ง
ในปี 1594 และ 
                           ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก 
โบสถเ์ซนตป์อล 
                           สร้างข้ึนในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองคร้ัง ในปี1595 และ1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกิด
เพลิงไหมใ้นปี  
                           1835 ทั้งวทิยาลยัและโบสถ์ถูกท าลายจนเหลือแต่ดา้นหนา้ของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และ
บนัไดหนา้ 
                           ดา้นหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยู่ท่ีน่ี
เพียงแห่งเดียว 
                           เท่านั้นในโลก... 

น าท่านผ่านชม The Parisian Macao รีสอร์ทแบบครบวงจรอนัเป็น
ผลงานช้ินเอกจากวิสัยทศัน์ของ Sheldon G. Adelson มีก าหนดเปิด
ให้บริการในช่วงกลางเดือนกนัยายน 2559 รีสอร์ทแห่งใหม่น้ีจะเพิ่ม
ความอลงัการให้กบัเมืองรีสอร์ทอย่าง Sands(R) Resorts Cotai Strip 
Macao ดว้ยห้องพกัและห้องสวีทสุดหรูราว 3,000 ห้อง นอกจากนั้นยงั
น ามนต์เสน่ห์ ความมหัศจรรย ์และกล่ินอายของ "นครแห่งแสงไฟ" อย่างกรุงปารีสมาสู่  
มาเก๊าดว้ย  The Parisian Macao มีทุกอยา่งท่ีคุณคาดหวงัวา่จะไดรั้บจากรีสอร์ทในเครือของ 
Sands China ดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน อาทิ ห้องพกัและห้องสวีทราว 3,000 
ห้อง โดยห้องพกั 1 ใน 3 ของทั้งหมดมองเห็นวิวหอไอเฟลจ าลอง นอกจากนั้นยงัมี
หา้งสรรพสินคา้ Shoppes at Parisian ท่ีมีร้านคา้บูติกมากกวา่ 150 ร้าน ทั้งร้านเส้ือผา้แฟชัน่
ของดีไซเนอร์ช่ือดงัและของแบรนด์ชั้นน ามากมาย ซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีบรรยากาศชวนให้
นึกถึงถนนฌอ็งเซลิเซ่อนัเล่ืองช่ือในกรุงปารีส แขกของรีสอร์ทและนกัท่องเท่ียวยงัสามารถ
เพลิดเพลินไปกบัความบนัเทิงแบบฝร่ังเศสท่ีอดัแน่นทุกวนั อาทิ การแสดงดนตรีริมทาง 
ละครใบ ้และการแสดงเปิดหมวกต่างๆ ทั้งยงัสามารถเดินเล่นบริเวณสวน น ้ าพุ เขาวงกต 
และสระน ้ าใสราวกระจก พร้อมเพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเล่นมา้หมุน ตูเ้กม หรือนัง่สบายๆ
ในร้านอาหารเล็กๆก็ไดเ้ช่นกนั นบัเป็นบรรยากาศแบบฉบบักรุงปารีสอยา่งแทจ้ริง 
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                           น าท่านชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN HOTEL  ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบบารอธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวติัศาสตร์ของชาวเวนิส ท่านจะได้
พบกบัร้านคา้ชอ้ปป้ิงกวา่ 350 ร้าน มีทั้งสินคา้แบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยงัมีส
ปาสุดหรูหราใหท้่านเลือกใชบ้ริการ มีร้านอาหารกวา่ 20 ร้านและท่ีนัง่รองรับกวา่ 1,000 ท่ี
นั่งภายในมีเน้ือท่ีกวา้งขวางท่ีสามารถใช้ในการจดันิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยงั
สามารถล่องเรือกอนโดล่า(ไม่รวมค่าล่องเรือ  หากลูกคา้ตอ้งการล่องเรือค่าใชจ่้ายประมาณ 
120 เหรียญฮ่องกง/ท่าน) ภายในบริเวณของโรงแรมและยงัมีขบวนพาเหรดให้ท่านไดช่ื้น
ชมอนัตระการตา 

....... น.              น     น   น       น    น 
19.50 น   ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี FD765  
22.10 น.     เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจ 
หรือ 
21.30 น    ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี FD767 
23.55 น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจ 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 

**เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน จองและช าระเงนิเตม็จ านวนหลงั
จอง 1 วนั** 

             อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาโปรโมชัน่ 

ท่านละ 
ราคาเดก็อายตุ า่

กว่า 12 ปี 
   พกัเด่ียว 

ไฟลบิ์น วนัท่ีเดินทาง 
764-767 1-3 กรกฎาคม 2560 5,888.- 7,888.- 3,500.- 
762-767 2-4 กรกฎาคม 2560 5,888.- 7,888.- 3,500.- 
764-767 4-6 กรกฎาคม 2560 5,888.- 7,888.- 3,500.- 
762-765 5-7 กรกฎาคม 2560 5,888.- 7,888.- 3,500.- 
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764-767 8-10 กรกฎาคม 2560 5,888.- 7,888.- 3,500.- 
764-767 11-13 กรกฎาคม 2560 6,888.- 8,888.- 3,500.- 
764-767 15-17 กรกฎาคม 2560 5,888.- 7,888.- 3,500.- 
762-765 9-11 สิงหาคม 2560 7,888.- 9,888.- 3,500.- 
764-767 12-14 สิงหาคม 2560 7,888.- 9,888.- 3,500.- 
762-765 20-22 สิงหาคม 2560 6,888.- 8,888.- 3,500.- 
764-767 2-4 กนัยายน 2560 5,888.- 7,888.- 3,500.- 
764-767 5-7 กนัยายน 2560 5,888.- 7,888.- 3,500.- 
764-767 9-11 กนัยายน 2560 5,888.- 7,888.- 3,500.- 
764-767 12-14 กนัยายน 2560 5,888.- 7,888.- 3,500.- 
764-767 16-18 กนัยายน 2560 5,888.- 7,888.- 3,500.- 
764-767 19-21 กนัยายน 2560 5,888.- 7,888.- 3,500.- 
764-767 23-25 กนัยายน 2560 5,888.- 7,888.- 3,500.- 

หมายเหตุ :   
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการ 3

ประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, 
หยก, ผลิตภณัฑ์จากไผ,่ จิววเอร์ร่ี, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบั
ราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุก
ท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้
เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

2. ราคาทวัร์รวมวีซ่ากรุ๊ป 1200 บาท กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่านจะตอ้งช าระเพิ่ม
เพื่อท าวีซ่าเด่ียว 1800 บาท หรือหากมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโปรแกรมและเพิ่มค่าใช้จ่าย
ลูกคา้จะตอ้งท าการช าระเพิ่มทุกกรณี พร้อมส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา 

3. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง มาเก๊า จูไห่ และ TO BE GROUP ไดท้  าร่วมกนัเพื่อมีการลง
ร้านตามนโยบายการท่องเท่ียว ให้ลงร้านแต่ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อยา่งใดและเด็กท่ีอายุนอ้ยกวา่ 18 
ปีจ าเป็นตอ้งช าระเงินเพิ่มท่านละ 2,000.- บาท 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

อตัราค่าบรกิารนี้รวม 
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1. ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั สายการบนิ (FD) 
2. ค่าโรงแรมทีพ่กั 2 คนื (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
3. ค่าภาษสีนามบนิไทย-ฮ่องกง 
4. ค่าอาหาร ตามทีร่ะบุในรายการ 
5. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเทีย่วทีร่ะบุตามรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
7. ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 
บาท) ทัง้นี้ยอ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
8. วซี่ากรุป๊ 
 
อตัราค่าบรกิารนี้ไมร่วม 
1. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัเกนิ 20 กโิลกรมั 
2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รดีผา้ ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มสัง่พเิศษ 
3. ค่าธรรมเนียมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% (กรณตีอ้งการใบก ากบัภาษ)ี และค่าภาษบีรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่// คนขบัรถ// ท่านละ 1,200 บาท /ทรปิ ช าระตอนเชค็อนิและแจกเอกสารในวนั
เดนิทาง (หวัหน้าทวัรไ์ทยขึน้อยุท๋ีค่วามพงึพอใจในการบรกิารของทมีงานทีด่แูลคณะ) 
 
 
เงือ่นไขการจอง     

1. ช าระเงนิเตม็จ านวนและส่งหน้าพาสปอรต์หลงัท าการจอง พรอ้มแจง้สลปิการโอนเงนิ  
2. จองแลว้ช าระเงนิครบตามอนิวอย ตามก าหนดเวลาทีร่ะบุ 

 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแก้ไข
ได ้
2. บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื่นๆที่

อยู ่  นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางอ้อม เช่น 
การเจบ็ปว่ย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบรษิัทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่
รบัผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณอีื่นๆ 
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5. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ัง่บน
เครือ่ง และโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อยา่งไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ
ปรบัราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักล่าว 
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