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 เขา้ชมงาน  China import and export fair / Canfon fair 2 วนั 

 ชมความสวยงามอลงัการ  ของ The Venetian มาเกา๊ , เซนาโดแ้สควร ์ 

 อาหาร 10 มื้ อ / พิเศษ บุฟเฟ่ตน์านาชาติ / พิเศษเมนูเป็ดปักกิง่ 

 พิเศษ!!! แจก SIM CARD จีน  ส าหรบัผูใ้หญ่  ท่านละ 1 อนั 

 นอนจูไห่ 2 คืน กวางเจา 2 คืน  
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วนัที ่1 กรุงเทพฯ –  สุวรรณภูม ิ–จูไห่  

09.00 น. พร้อมกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์P  

สายการบนิแอรม์าเกา๊ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอาํนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและ 

สมัภาระให้กบัท่าน 

11.35 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมาเกา๊ โดยเที่ยวบินที่ NX 885  

15.35 น. เดินทางถึง”มาเกา๊”มาเกา๊ต้ังอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหล่ียมปากแม่นํา้

เพิร์ล มีอาณาเขตติดกบัตาํบลกง๊เป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา๊ มีเน้ือที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบ

ไปด้วยคาบสมุทร มาเกา๊, เกาะไทป, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเกา๊กับเกาะไทปาจะเช่ือม

ถึงกันด้วยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 

4.5 กม.   พาท่านเดินทางข้ามด่านสู่เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช เมืองจูไห่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของ

ประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่อง จากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

(Amazing City in China) ผ่านทางประตูบอก เขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปตุเกส (มาเกา๊) ซ่ึงใช้

เป็นด่านพรมแดนสู่ประเทศจีนสร้างในปี ค.ศ. 1849 ผ่าน เข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่ 

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กัจูไห่ LANDMARK HOTEL ,SILVER HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที ่2 จูไห่-ถนนคู่รกั The Lover’s Road – วดัดอกบวัขาว – ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

หลังอาหารนาํท่านน่ังรถผ่านชมทวิทศัน์ของ ถนน  คู่รกั The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสน

จะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศัน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาํหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้

ช่ือว่าถนนคู่รัก กเ็พราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีได้มีการนาํเก้าอี้  หรือม้าน่ังซ่ึงทาํมาสาํหรับ 2 

คนน่ังเท่าน้ัน จึงได้ช่ือว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรูปกบัสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิช

เชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือ

ไข่มุกอยู่ริมทะเล จากน้ันให้ท่านได้เลือกชมสินค้าที่โรงงานผา้ไหม สินค้าทุกช้ินผลิตข้ึนจากไหมจีนช่ือดังที่มี

คุณสมบัติเหนียว นุ่ม  อาท ิไส้ผ้าห่ม, ผ้าคลุมเตียง เป็นต้น 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

          นาํทา่นชม วดัไป่เหลียน (วดัดอกบวัขาว) เป็นวัดซ่ึงมีวิวทวิทศัน์สวยงามมาก ภายในบริเวณวัดจะมีบันไดเดิน

ข้ึนไปกราบนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ชาวจูไห่ให้ความนับถือ ได้แก่ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่

กวนอิม ตามบันไดที่ข้ึนไปทั้งสองข้างทางจะมีต้นสนปลูกไว้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศร่มร่ืนมาก บริเวณ

ด้านนอกกจ็ะมีระฆังไว้ให้คนที่ไปขอพรตี เพ่ือให้พรที่ขอสมด่ังที่ปารถนา นาํท่านชมสินค้ายาประจาํบ้านของ

ชาวจีน ยาบวัหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้นํา้ร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  และให้

ทา่นได้รับเลือกชม รา้นหยก สนิค้าโอทอ็ปของเมืองจีน 
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จากน้ันทา่นสู่ ตลาดใตด้ินกงเป่ย ให้ทา่นช้อปป้ิงสนิค้านานาชนิดเสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE  ท่านจะ

สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูกทั้ง กระเป๋า ก้อปป้ีแบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซ้ือเสื้ อผ้า ถุงเท้า 

รองเท้า เคร่ืองประดับสาํหรับทกุเพศทุกวัย 

จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่กวางเจา 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   พเิศษ เมนูเป็ดปักกิง่ 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กัจูไห่ HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที ่3  กวางเจา -  ดูงาน กวางเจาเทรดแฟรค์รั้งที ่120 ( เต็มวนั )- ถนนคนเดินซางเซ่ียจ่ิว   

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

นาํทา่นเดินทางสู่  ศูนยแ์สดงสนิค้านานาชาติกวางเจา “ กวางเจาเทรดแฟร”์ เพ่ือมองหาช่องทางทางธุรกจิ

ผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกนัซ่ึงเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกบัผู้ประกอบการในแต่ละ

มณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกจิทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสนิค้าทุก

ประเภท  

***(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** เพ่ือให้ทา่นได้สะดวกต่อการชมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติ 
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ให้ท่าน อิสระช้อปป้ิงที่ ถนนคนเดินซางเซ่ียจ่ิว  ซ่ึงเป็น

ตลาดค้าส่งเสื้ อผ้าราคาถูกซ่ึงเป็นถนนโบราณที่เช่ือมไป

ท่าเรือมาก่อน แต่ตอนน้ีกลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของ

ขายมากมาย และสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ของชาวท้องถิ่นให้ได้เหน็ด้วย ถือเป็นถนนคนเดินช่ือดังของ

กว่างโจว เป็นถนนสั้นๆสองสายมาเช่ือมต่อกัน บรรยากาศ

จะคล้ายๆย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน 

และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก แยังมีร้านอาหาร 

ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว ที่ น่ีเป็นที่ขายของให้

นักทอ่งเที่ยวดังน้ันราคาจึงสงูกว่าที่อื่นๆ จะคึกคักมากในช่วงกลางคืน 

 

ทีพ่กัจูไห่ HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที ่4  กวางเจา - ดูงานกวางเจาเทรดแฟร ์ ครั้งที ่120  -จูไห่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

  นาํทา่นเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสนิค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพ่ือมองหาช่องทาง ทางธุรกจิงาน 

  ผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกนั ซ่ึงเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกบัผู้ประกอบการ ในแต่ละ 

  มณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสนใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสนิค้า

  ทุกประเภท อาทเิช่น สนิค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร , อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ  มากกว่า 100  

  หมวดหมู่  

***(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** เพ่ือให้ทา่นได้สะดวกต่อการชมงาน 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่จูไห่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กัจูไห่ LANDMARK HOTEL ,SILVER HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

 

วันที่ 5  จูไห่ –  มาเกา๊ –องคเ์จา้แม่กวนอิมริมทะเล- โบสถเ์ซ็นพอลล ์-เซนาโด้สแควร์ – เวเนเช่ียน - กรุงเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่มาเกา๊ โดยรถโค้ช จากน้ันนาํท่านผ่าน

ชมวิวของเกาะมาเกา๊ ซ่ึงจะผ่านชมจุดสาํคัญๆต่าง เช่น 

มาเก๊าทาวเวอร์ ที่มีความสูงถึง 338 เมตร และแวะ

ถ่ายรูปป้ันองคเ์จ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่

กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ ประทับยืนบนโคมทรง

ดอกบัว มีความสงู 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์

เจ้าแม่กวนอิมลูกคร่ึงผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส 

ซ่ึงพระพักตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้นเพ่ือเป็น

อนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืน

ให้กบัจีน เพ่ือคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง และภายใต้รูปป้ันยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมา 
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และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ี แล้วนาํท่านสู่   โบสถเ์ซ็นพอลล ์ สร้างขึ้ นเมื่อต้น

ศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสาํคัญทาง

ประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองมา

เกา๊ โบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่ง

แรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล 

ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่าง

รุนแรง ทาํให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้า 

และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากที่มี

การบูรณะขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจากน้ี

ด้านหลังโบสถ์ยังมีการจัดพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้นและยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนผู้ก่อตั้งโบสถ์  

ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ ญ่ีปุ่น และเวียดนาม ที่เสียชีวิตเม่ือคราวที่เกิดเพลิงไหม้คร้ังย่ิงใหญ่ พา

ท่านเดินสู่ย่านการค้าสาํคัญของมาเกา๊ หรือเซน็เตอร์พอยท์มาเกา๊ เรียกว่า เซนาโดส้แควร ์โดดเด่นด้วยพ้ืน

ถนนที่ปูลาดด้วยกระเบ้ืองเป็นลอนคล่ืน เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วย

สถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส  อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซ้ือสินค้าที่มีช่ือเสียง เช่น เสื้อผ้าสินค้าแบ

รนด์เนมหลากหลายย่ีห้อ อาทเิช่น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ   

  

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้ นเมืองที่ข้ึนชื่อของมาเกา๊ เช่น คุ้กกี้อัลมอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมู

แผ่นสตูรพิเศษ นํา้มันปลา   

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมหรูหรา 5 ดาว The Venetian Resort ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ The 

Venetian Resort ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็นแบ  บสถาปัตยกรรม

ประวัติศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะได้พบกบัร้านค้าช้อปป้ิงกว่า 350 ร้านมีทั้งสนิค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่าน

เลือก และยังมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและที่น่ังรองรับกว่า 1,000ที่น่ัง
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ภายในมีเน้ือที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่า

(ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์)ซ่ึงมีฝีพายที่สามารถขับร้องเพลงได้อย่างไพเราะภายในยังบรรจุด้วยร้านค้ามากมายคล้าย

กับยกห้างดังๆมาไว้ที่น่ีอาทเิช่นCoachเป็นต้นและภายในบริเวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้

ช่ืนชมอนัตระการตาให้ทา่นได้สมัผัสเมืองเวนิสที่ยกมาต้ังใจกลางโรงแรมเรามีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านได้ลอง

เสี่ยงโชคเล่นๆเพ่ือความสนุกสนาน  

 

สมควรแก่เวลา พร้อมกนัที่จุดนัดหมาย เพ่ือเดินทางสู่สนามบิน  

19.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเกา๊เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

โดยสายการบินแอร์มาเกา๊   เที่ยวบินที่ NX 882 (BUS 1) 

21.00 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

22.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเกา๊   เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

โดยสายการบินแอร์มาเกา๊  เที่ยวบินที่  NX 880 (BUS 2) 

00.40 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

  ...................................................................................................... 

 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัที ่15-19 ต.ค 59 

ราคา

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 2-11 

ปี 

(มีเตียง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(ไม่มีเตียง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ่ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

( BUS 1  ) 

ขาไป NX 885 :  11.35 – 15.35 น. 

ขากลบั NX 882 :  19.00 -21.00 น. 

17,900.- 17,900.- 16,900.- 4,500 

 

( BUS 2  ) 

ขาไป NX 885: 11.35 – 15.35 น. 

ขากลบั NX 880: 22.50 – 00.40(+1) น. 

 

17,900.- 17,900.- 16,900.- 4,500 

 

 หมายเหตุ:  เด็กหมายถงึ  อายุ 2-11 ปี 

 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพ – มาเกา๊ ไป – กลับ โดยสายการบินแอร์ มาเกา๊  

 ค่าภาษีสนามบิน / ค่าภาษีนํา้มัน 

 ค่านํา้หนักกระเป๋าสมัภาระ 20 KG 

 ค่าโรงแรมที่พัก / พักเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

 ค่ามัคคุเทศกอ์าชีพท้องถิ่น 

 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุในรายการ 
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 นํา้ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ทา่น 

 ค่าประกนัการเดินทาง 1,000,000 บาท 

 ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน 

 ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์  (สาํหรับทา่นที่ไม่เคยมีบัตรเข้างานมาก่อน) 

 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเทา่นั้น) กรณีทา่นที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วทางบริษัทไม่สามารถทาํคืน

ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีได้เน่ืองจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการบริการแบบทั้งกรุ๊ป 

 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม 

 ค่าธรรมเนียมทปิพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 150 หยวน / ลูกค้า 1ทา่น/ตลอดทริป 

 ค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว นํา้ทว่ม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกาํกบัภาษีเตม็รูปแบบ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด 

 

เอกสารจ าเป็นทีต่อ้งใชส้ าหรบัท าบตัรเขา้งาน  

- นามบัตรภาษาองักฤษ  ทา่นละ 2 ใบ 

- รูปถ่าย 2 น้ิว 2 รูป พ้ืนขาวหรือฟ้า (เพ่ือทาํบัตรเข้างาน) 

- ทา่นใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 3 ปีนับจากคร้ังล่าสดุ สามารถใช้บัตรเข้างานอนัเก่าได้ค่ะ 

แล้วกรณีที่ทา่นไม่ได้นาํบัตรเก่ามาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทาํบัตรใหม่ 200 หยวนต่อทา่น ทั้งน้ีทางบริษัทไม่ได้

เป็นผู้เรียกเกบ็แต่เป็นกฎของงานแฟร์  

 

เงือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 

- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และชาํระเงินมัดจาํทา่นละ 10,000 บาท หลังจากทาํการจอง  

- การชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ทา่นควรจัดเตรียมค่าทวัร์ให้

เรียบร้อยก่อนกาํหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องสาํรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือว่าทา่น

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

หมายเหตุ 

- กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจาํทุกกรณี 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจาํเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสีย หรือได้รับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และ

อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนที่บริษัทฯกาํหนดไว้ (15 ทา่นขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน

คณะเดียวกนั บริษัทต้องนาํไปชาํระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของทา่น 

- กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาํการเล่ือนการ

เดินทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีทา่นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาํ

ตัว๋  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
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- กรณีทา่นได้ชาํระค่าทวัร์หรือมัดจาํมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมัดจาํให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหัก

ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกดิข้ึนจริงเป็นกรณีไป(อาทกิรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้วหรือได้ชาํระค่าบริการในส่วนของทางเมือง

นอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหักเกบ็ค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิข้ึนแล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ กต็าม

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

- เมื่อทา่นตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 


