
  
 

 

   
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY HIGHLIGHT 
MEAL HOTEL 

*หรือเทียบเท่า 4 ดาว B L D 

1 
กรุงเทพ – มาเก๊า – เวเนเช่ียน  
Bangkok – Macao – The Venetian (Buffet Dinner @ Bambu) 

  ✓ 

BROADWAY MACAU 
HOTEL  

2 

วัดอาม่า –เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านเบเกอร์ร่ี – ประตูโบสถ์เซนต์
ปอล – เซนาโด้สแควร์ – SKY CAB @WYNN PALACE 
A-Ma temple – Kun Iam Statue – Bakery Shop – Ruins of 
St.paul – Senado Square – Sky Cab ride @ Wynn Palace Hotel 

✓   

3 

หมู่บ้านวัฒนธรรมอาม่า – Lord staw’s Bakery – หมู่บ้านไทปา  
สนามบิน – กรุงเทพฯ 
A-Ma Cultural Village – Lord Stow’s Bakery – (Lunch @ 
Dragon Portuquese) – Taipa Village – Macao - Bangkok 

✓ ✓   

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
00,000.- ก าหนดเดินทาง : เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2563 

เร่ิมต้นเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป / ราคายังไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 
***ราคานีย้กเว้นวันหยุดนกัขตัฤกษ์ / วันหยุดเทศกาล และช่วงท่ีมงีานแฟร์ 

GROUP&GO MACAO 
มาเก๊า ช้อปป้ิง 3 วนั 2 คืน 



  
 

 

   
  
  

วันแรก กรุงเทพ – มาเก๊า – เวเนเช่ียน  

……… น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง  
……… น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ มาเก๊า โดย (สายการบินที่ท่านเลือก) 
……… น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า น ำท่ำนผำ่นด่ำนตรวจคนเขำ้เมือง 

จำกนั้นเดินทำงต่อท่ี THE VENETIAN RESORT โรงแรมสุดหรูเลิศอลงักำรในบรรยำกำศลำสเวกสัให้ท่ำน
อิสระพกัผ่อนถ่ำยรูปและชมควำมงำมสัมผสัเมืองจำลองลำสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้ำจำลองเสมือนจริงภำยใน
เวเนเช่ียนตำมอธัยำศยัซ่ึงแบ่งเป็นโซนต่ำง ๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้ำนอำหำรช่ือดงัใหท้่ำนไดส้ัมผสั
กบัภตัตำคำรกวำ่ 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่ำง ๆ ท่ีท่ำนช่ืนชอบและร้ำนคำ้แบรนดเ์นม หลำกหลำยกว่ำ300 ร้ำน 
เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่ำ GONDOLA (ไม่รวมอยู่
ในรำยกำร รำคำท่ำนละ 120 เหรียญ) ล่องไปตำมคลองเวนิช ภำยในโรงแรมหรือจะ เส่ียงโชคคำสิโนซ่ึงมีอยู่
ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ **(ไม่อนุญาตให้เด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทาการ
บันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนท้ังส้ินและควรแต่งกายสุภาพ)** 

ค ่ำ  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร *BUFFET @BAMBU  RESTAURANTS  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  BROADWAY MACAU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่สอง  วัดอาม่า –เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านเบเกอร์ร่ี – ประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – SKY CAB 
@WYNN PALACE 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พำทุกท่ำนเดินทำงสู่ วัดอาม่า ใหทุ้กท่ำนไดก้รำบไหวเ้จำ้แม่ทบัทิม บูชาเทพเจ้า ณ วัดอาม่า ผู้มีคุณธรรม ให้
กิจการรุ่งเรือง  ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมำก ๆ ส ำหรับนกัท่องเท่ียวส ำหรับวดัแห่น้ีตั้งอยูใ่กลก้บัทะเล ภำยในวดัดู
แลว้ก็แปลกตำดีเพรำะวำ่มีกำรก่อสร้ำงกนัแบบลดหลัน่กนัไปตำมพื้นท่ีท่ีอ ำนวย เน่ืองจำกสถำนท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่
ริมเชิงเขำ เม่ือเดินพน้ซุม้ประตูก็จะพบกบัศำลของเจำ้แม่ทบัทิมตั้งอยู ่ นอกจำกนั้นก็ยงัมี หอเมตตำธรรม ศำล
เจำ้แมก่วนอิม ศำลพุทธเซินเจำ้ชำนหลินและยงัมีศำลเจำ้ขนำดเลก็ ๆ อีกหลำยศำลท่ีไดมี้กำรสร้ำงเพื่อถวำย
ใหแ้ก่เจำ้แม่ทบัทิม สมควรแก่เวลำพำทุกท่ำนสู่  รูปป้ันเจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยูก่ลำงทะเลบริเวณ Outer Harbour 



  
 

 

   
  
  

ทำงใตข้องฝ่ังมำเก๊ำ เป็นรูปป้ันยนืสูง 20 เมตรบนฐำนดอกบวัอีก 4 เมตร ยืน่ออกไปทำงทะเลเป็นระยะทำง 60 
เมตร องคเ์จำ้แม่กวนอิมสีทองประดิษฐำนบนดอกบวั บำ้งก็เรียกเจำ้แม่กวนอิมลูกคร่ึง เน่ืองจำกส่วนปรำงคจ์ะมี
ลกัษณะเป็นพระแม่มำรี ตำมท่ีโปรตุเกสไดส่้งมอบเป็นของขวญัให้กบัมำเก๊ำในโอกำสคืนแผน่ดินใหก้บัจีน จึง
มีกล่ินอำยของควำมเป็นตะวนัตกและตะวนัออกแฝงอยู่ ต ำแหน่งขององคเ์จำ้แม่ฯ ไดรั้บกำรวำงฮวงจุย้จำก
ซินแสช่ือดงัของมำเก๊ำ กำรหนัหลงัใหท้ะเลขณะเดียวกนัก็หันหนำ้เขำ้ไปในเมือง นัน่ก็ส่ือถึงควำมหมำยวำ่เจำ้
แม่กวนอิมปกปักษดู์แลรักษำเมืองไวน้ัน่เอง ซ่ึงสถานที่นีเ้ลขมงคลของมาเก๊า หรือทางฮวงจุ้ย คือ เลข 8 ซ่ึงมี
ที่มาจากเคร่ืองหมาย Infinity หมายถึง ความร ่ารวยเจริญรุ่งเรืองแบบไม่มีที่ส้ินสุด ซ่ึงในจุดที่เจ้าแม่กวนอิมฯ 
ยืนอยู่นีเ้องที่เลข 8 ซ่อนอยู่ด้วยกันถึง 3 จุด 

  พำทุกท่ำนเดินทำงสู่ ร้านเค้ก เพื่อใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝำกไดต้ำมอธัยำศยั  

 
กลางวัน   อิสระอาหารกลางวัน  

จำกนั้นน ำท่ำนมำยงั ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ท่ีสร้ำงขึ้นระหว่ำง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 1835 
ท ำให้วิทยำลัยเซนต์ปอล ท่ีอยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลำยเป็นซำกด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มำแตร์เดอีเดิม 
วิทยำลยัเซนต์ปอล (ST. PAUL’S COLLEGE) เป็นโบรำณสถำนท่ียงัหลงเหลืออยู่ของวิทยำลยัเซนต์ปอล คือ
ประจักษ์พยำนกำรก่อตั้ งมหำวิทยำลัยของตะวนัตกใน ภูมิภำคตะวนัออกไกลและได้รับกำรวำงหลักสูตร
กำรศึกษำไวอ้ยำ่งพิถีพิถนัขณะท่ีซำกประตูโบสถเ์ซนตป์อล ในปัจจุบนัถูกมำเป็นสัญลกัษณ์ประจ ำเมืองมำเก๊ำ  
เซนาโด้สแควร์ ซ่ึงโดดเด่นดว้ยพื้นถนนท่ีปูลำดด้วยกระเบ้ืองเป็นลำยลอนคล่ืนล้อมรอบดว้ยสถำปัตยกรรม
สไตลโ์ปรตุเกส อิสระใหท้่ำนไดเ้ดินเท่ียวและแวะซ้ือสินคำ้ท่ีมีช่ือเสียงและสินคำ้แผงลอยมำกมำย  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ Wynn Palace เป็นโรงแรมหรูหรำระดบั 5 ดำว น ำท่ำนนัง่ Sky Cab เท่ียวชมควำมงำม
ของเมืองมำเก๊ำมุมสูงในยำมค ่ำคืน 



  
 

 

   
  
  

ค ่า  อิสระอาหารค ่า ให้ท่านเลือกทานตามอัธยาศัย 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  BROADWAY MACAU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่สาม หมู่บ้านวัฒนธรรมอาม่า – Lord staw’s Bakery – หมู่บ้านไทปา - สนามบิน – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จำกนั้นน ำท่ำนชม หมู่บ้านวัฒนธรรมอาม่า (A MA CULTURAL VILLAGE) มีขนำด 7,000 ตำรำงเมตรเป็น
ส่วนต่อขยำยจำก วดัอำม่ำ คนไทยเรียกว่ำเจำ้แม่ทบัทิม ท่ีมีรำยละเอียดต่ำง ๆ ท่ีงดงำมมำก สถำปัตยกรรมส่วน
ใหญ่ประกอบด้วยตั้งแต่ เสำหินแกะสลกั ซุ้มประตูหิน รูปป้ันหินอ่อนแกะสลกัต่ำง ไปจนถึงบนัได ท่ีมีกำร
ออกแบบทั้ งหมดใน รำชวงศ์ฉิง ด้ำนหลังของ A MA CULTURAL VILLAGE จะเป็นเนินเขำ โคโลอำน
(COLOANE HILL) ท่ีมีรูปป้ันแกะสลักของเจ้ำแม่ทับทิมหรือ A-MA ท่ีสูง 21 เมตร สูงท่ีสุดในมำเก๊ำ และ
เน่ืองจำกตั้งอยู่บนเนินเขำสูงสุดทำให้เป็นจุดชมวิวรอบ ๆ ท่ีสวยงำม จำกนั้นน ำท่ำนสู่ Lord Stow’s Bakery 
ร้ำนขำยทำร์ตไข่ สูตรตน้ต ำรับท่ีโด่งดงัเร่ิมขึ้นท่ีน่ี โดย Andrew Stow เภสัชกรชำวองักฤษท่ียำ้ยมำอยู่ท่ีมำเก๊ำ 
เกิดไอเดียเปิดร้ำนเบเกอร่ีเอง โดยไดป้รับสูตรทำร์ตไข่ตน้ต ำรับจำกโปรตุเกสให้ไส้นุ่มมนัขึ้น แต่ตวัแป้งกรอบ
เป็นชั้นๆ ปรำกฏว่ำเป็นท่ีถูกอกถูกใจของลูกคำ้จนขยำยสำขำไปมำกมำย จนกลำยเป็นของฝำกท่ีขึ้นช่ือจำกมำ
เก๊ำ 

กลางวัน    รับประทานอาหารรกลางวัน ณ ภัตตาคาร @METROPOLE 
จำกนั้นน ำท่ำนสู่ หมู่บ้านไทปา เป็นหมู่บำ้นเก่ำแก่ท่ีมีกำรอนุรักษบ์ำ้นเรือนเอำไว ้โดยบำ้นเรือนส่วนใหญ่จะถูก



  
 

 

   
  
  

สร้ำงขึ้นในระหว่ำงกำรปกครองของโปรตุเกส มีสถำปัตยกรรมสไตล์โคโครเนียล ทำสีอำคำรดว้ยสีพำสเทล 
ตั้งอยูบ่ริเวณใจของกลำงเกำะไทปำ เหมำะกบักำรเดินเล่นถ่ำยรูป และแวะทำนอำหำรและขนม       
 ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า 

......... น.   ออกเดินทางจากสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย (สายการบินที่ท่านเลือก) 
……… น.    เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

 

อตัราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ  

ก าหนดการดินทาง 
คณะ 4 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 6 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 8 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 10 ท่าน  
ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

      

      

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิม่ กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลของมาเก๊า และช่วงที่มีงานแฟร์ 
 

อัตรานีร้วม  
➢ ค่ำบริกำร Private Tour พร้อมไกดท์อ้งถ่ินพูดภำษำองักฤษ (ไม่มีหวัหนำ้ทวัร์จำกเมืองไทย) 
➢ ค่ำรถน ำเท่ียวแบบส่วนตวัตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
➢ โรงแรมตำมระบุ หรือเทียบเท่ำ (หอ้งละ 2 ท่ำน) พร้อมอำหำรเชำ้  
➢ ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร  
➢ ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
➢ ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเขำ้ประเทศ 
อัตรานีไ้ม่รวม  
➢ ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั กรุงเทพฯ-มำเก๊ำ / ค่ำภำษีสนำมบิน และภำษีน ้ำมนั / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระ 
➢ ค่ำด ำเนินกำรท ำหนงัสือเดินทำง หรือค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ใบอนุญำตเขำ้-ออกเมืองส ำหรับคนต่ำงดำ้ว 
➢ ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร 
➢ ค่ำทิปพนกังำนยกกระเป๋ำในโรงแรม และร้ำนอำหำร 
➢ ค่ำทิปพนกังำนขบัรถและไกด์ทอ้งถ่ิน มำตรฐำนวนัละ 30 HKD x 3 วนั = 90 HKD  / 1 ท่ำนลูกคำ้ 
➢ ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และคำ่ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

 
 
 



  
 

 

   
  
  

ข้อควรทราบ :  
➢ กรุณำอ่ำนรำยละเอียดโปรแกรมทวัร์และรำยละเอียดต่ำงๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้

ทำงบริษทัถือวำ่ท่ำน รับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทั 
➢ บริกำร Private Tour โดยมีไกดท์อ้งถ่ินใหบ้ริกำร จะไม่มีหวัหนำ้ทวัร์จำกเมืองไทย, คนขบัรถพูดภำษำองักฤษเท่ำนั้น  
➢ ควรนัดหมำยเวลำกบัคนขบัรถ (Driver) เร่ืองจุดขึ้นลงรถ เวลำนัดหมำยให้ชดัเจน เพื่อป้องกนักำรคลำดเคล่ือนกบัคนขบัรถ

ของท่ำนและทีมฯ 
➢ ก่อนเดินทำง เรำจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยีห่อ้รถ, ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์ห้แก่ท่ำน 
➢ วนัแรกท่ีเดินทำงไปถึงสนำมบิน คนขบัรถจะถือป้ำยช่ือของท่ำนเพื่อรอรับท่ำน  
➢ เน่ืองจำกประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เป็นประเทศท่ีนบัถือศำสนำอิสลำม ควรหลีกเล่ียงกำรแต่งกำยแบบเปิดเผย โดยหลกั

แลว้ควรใส่เส้ือคลุมหัวไหล่ และกำงเกงหรือกระโปรงยำวคลุมเข่ำ (สุภำพสตรีสำมำรถใส่กำงเกงไดห้ำกไม่รัดรูปเกินไป และ
ไม่ตอ้งมีผำ้คลุมศีรษะ) และควรหลีกเล่ียงกำรแสดงออกถึงควำมใกลชิ้ดในท่ีสำธำรณะ เช่น กำรโอบกอด ซ่ึงมีควำมผิดทำง
กฎหมำยเช่นกนัหำกมีผูพ้บเห็นและร้องเรียน 

➢ ส ำหรับท่ำนท่ีตอ้งออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตัว๋ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทำงบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลำ
บิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

เง่ือนไขการเดินทาง 
➢ อตัรำค่ำบริกำรท่ีแสดงขำ้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทำง 4 ท่ำนขึ้นไป กรณีจ ำนวนผูเ้ดินทำงมำกกวำ่ท่ีก ำหนด กรุณำสอบถำมเจำ้หน้ำท่ี 

เพื่อเสนอรำคำอีกคร้ัง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อควำมเหมำะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้ำ สำเหตุอนัเน่ืองมำจำกกำรล่ำชำ้

ของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, ภยัธรรมชำติ, กำรก่อวินำศภยั, กำรก่อจลำจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค ำนึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

➢ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้ น หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง อันเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิด 
กฎหมำยหรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีช ำระมำแลว้ 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติ อำทิ สึนำมิ แผ่นดินไหว ภูเขำไฟระเบิด 
อุทกภยั วำตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจำกกำรควบคุมของบริษทัฯ โดยทำงบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นตำมจริง
เทำ่นั้น เช่น, ค่ำวำงมดัจ ำหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 
➢ ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
➢ ช ำระเงินยอดเตม็ภำยใน 3 วนั นบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรยนืยนักำรส ำรอง 
➢ กรณีรำคำรวมตัว๋เคร่ืองบินช ำระเงิน 70 % หลงัจำกยืนยนักำรจอง และค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช ำระล่วงหน้ำ 21 วนัก่อน

เดินทำง  



  
 

 

   
  
  

❖ หำกท่ำนไม่ช ำระเงินค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือตำมก ำหนดวันดงักล่ำว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข 
และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 

❖ หลงัจำกส ำรองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำยจะนดัวนั-เวลำ ไปรับหนงัสือเดินทำงและเอกสำรอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 
เพื่อด ำเนินกำรยืน่ขอวีซ่ำ (ส ำหรับประเทศท่ีตอ้งท ำวีซ่ำ) 

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ 
❖ หำกมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง หลงัจำกไดช้ ำระเงินมดัจ ำในคร้ังแรกไปแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 
❖ อน่ึงเม่ือท่ำนไดย้ืนยนัให้ทำงบริษทัฯ กระท ำกำรออกบตัรโดยสำรแลว้ หรือยนืยนักำรส ำรองห้องพกัให้กบัโรงแรมแลว้หำกมี

กำรเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกกำรเดินทำงในภำยหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ และค่ำตัว๋เคร่ืองบินไม่วำ่กรณี
ใดๆ ทั้ งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสำมำรถท ำรีฟันด์ได้ผูเ้ดินทำงต้องรอเงินค่ำรีฟันด์ตำมระบบและเง่ือนไขของสำยกำรบินเท่ำนั้น 
(ประมำณ 90 วนั) ทำงสำยกำรบินจะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกทุกคร้ัง จ ำนวนเงินขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขของแต่ละสำย
กำรบิน 

❖ หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่ำนสำมำรถหำผู ้เดินทำงมำแทนได ้โดยสำมำรถยื่นขอวีซ่ำไดท้นัตำม
ก ำหนดเวลำ ทำงบริษทัฯ ขอคิดค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม คือค่ำวีซ่ำ และค่ำเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่ำนั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่
อนุญำตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญำตใหค้ืนบตัรโดยสำร 

❖ หำกเป็นกรุ๊ปรำคำโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นรำคำแบบซ้ือขำด ตอ้งเดินทำงตำมวนัท่ีท่ีระบุบนหน้ำตัว๋เท่ำนั้น เม่ือท่ำนตกลง
จองทวัร์โดยจ่ำยเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หรือ เล่ือนกำรเดินทำง ขอสงวน
สิทธ์ิในกำรคืนเงินไม่ว่ำกรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงพร้อมคณะไม่ว่ำดว้ยเหตุผลใดก็
ตำม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

โรงแรมและห้องพกั 

❖ ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับกำรวำงรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทำงในคณะของท่ำนจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อำจท ำใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำร 

❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญำตใหมี้ผูเ้ขำ้พกัใน 1 หอ้งมำกท่ีสุด คือ 3 คนเท่ำนั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) หรือมีจ ำนวนจ ำกดั บำงโรงแรมอำจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพิ่มเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
❖ หำกโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่ำนจ ำเป็นต้องแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และต้อง

ช ำระค่ำหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
❖ ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) หรืองำนเทศกำลต่ำง ๆ เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่ำตวัจำกรำคำตน้ทุน

ท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อควำมเหมำะสมของโปรแกรม 
 


