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เที่ยง

กรุ งเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊ า – ฮ่ องกง – ซิตทัี วร์ – ช้ อปปิ งจิมซาจุ่ย
คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคานเตอร สายการบิน แอรเอเชีย (FD) โดยมีเจาหนาที่จาก
บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง
เหินฟาสูมาเกา เที่ยวบินที่ FD 760
เดินทางถึง มาเกาตั้งอยูในเขตมณฑลกวางตุง บนชายฝงทะเลดานตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแมน้ําเพิรล มี
อาณาเขตติดกับตําบลกงเปยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดวย
คาบสมุทร มาเกา, เกาะไทปา,เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวางคาบสมุทรมาเกากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกัน
ดวยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเกา-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม.
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร...นําทานเดินทางสูโดยเรือเฟอรี่ วิคทอเรีย VICTORIA ชม
ความสวยงามของอาววิคทอเรีย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และชมสถาปตยกรรมสิ่งกอสรางอันทันสมัยยุคปจจุบัน

วันทีสอง
เชา

เที่ยง

อาทิเชน ตึก EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึก
เอมไพรที่สูงที่สุ ด 101 ชั้น ณ ปจจุบัน ฯลฯ หลังจากนั้นนําทานเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของเกาะ
ฮองกง....นําทานเดินทางสู “อาวน้ําตื้น Repulse Bay” หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงนี้ สวยที่สุดแหงหนึ่งและยัง
ใชเปนฉากถายทําภาพยนตรหลายเรื่อง นําทานกราบนมัสการขอพรจากองครูปปนเจาแมกวนอิมและเทพเจา
แหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณ ชายหาด REPULSE BAY นําทานขามสะพานตออายุ ซึ่งเชื่อกันวาขาม
หนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป...อิสระใหทานสนุกกับการ ชอปปงยานจิมซาจุย หรือยานถนนนาธานที่คนไทย
เรียกกัน เปนแหลงรวมสินคาแบรนดเนมชั้นนําชื่อดังนานาชนิด อาทิเชน เสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เข็มขัด,
น้ําหอมหรือของเด็กเลน ณ จุดชอปปงชื่อดัง อาทิเชน DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR
CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทั้งทานยังสามารถ เลือกซื้อของฝากของคุณหนูที่ TOY R US ฯลฯ
....อิสระอาหารค่ํา… เพื่อความสะดวกในการชอปปง
นําทานเขาที่พัก (พักที่ฮองกง)  The South China Hotelหรือเทียบเทา
นังกระเช้ านองปิ ง – วัดไปหลิน หรือ พระใหญ่ ลนั ตา – ดีสนีย์แลนด์ – จูไห่
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหาร ….นําทานเดินทางสู เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญเปนสองเทาของเกาะ
ฮองกงและเปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดในคาบสมุทรฮองกง นําทาน นั่งกระเชา NONGPING 360 องศา ที่ยาว
ที่สุดในโลก เสนทางทองเที่ยวบนกระเชาเคเบิลมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ในเวลา 25 นาที ขึ้นมาจากสถานีตุง
ซุง ไปยังปลายทางของหมู บานนองปง เลื่อนผานทะเลจีนใต และวนอุทยานลันเตาเหนือ ทานสามารถชม
ทิวทัศนรอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ทานจะไดพบกับสถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปง บน
พื้นที่ 1.5 เฮคตารเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร ชมทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮองกง อีกทั้งยังมองเห็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจงองคใหญที่สุดในโลก อิสระใหทานนมัสการ พระใหญวันโปหลิน
หรือเรียกวา พระใหญลันเตา เหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร สรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก
250 ตันและสูง 34 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต ไดเวลานัดหมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร...
นําทานเดินทางสู ฮองกงดิสนียแลนด อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญแหงใหมลาสุดของโลก ทานจะไดพบกับ
เครื่องเลนอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแหงใหมของโลก ซึ่งแบงออกเปน 6 สวน
1. MAIN STREET USA ทานจะไดพบกับรานคาขายของที่ระลึกและรานอาหารมากมาย และสุดสนุกกับรถไฟ
ไอน้ําโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญตระการตา ทานจะพบกับตัวการตูนขวัญใจพรอม
ถายรูปเปนที่ระลึก 2. TOMORROW LAND ทานจะไดสนุกกับเครื่องเลนแนวโลกอนาคต อันทันสมัย
SPACE MOUNNTAIN เครื่องเลนที่สนุกสุดๆ BUZZ LIGHT YEAR ASTRO BLATERS เครื่องเลนที่ปกปอง
จักรวาลยิงตอสูผูรุกรานพรอมเก็บคะแนน Orbitron เครื่องเลนขับยานอวกาศสุดสนุก
3. FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย ทานจะไดพบกับโชวอันยิ่งใหญตระการตาและตัวการตูนที่ทาน
ชื่นชอบ อาทิเชน สโนวไวท, เจาหญิงนิทรา, ซินเดอเรลา, มิกกี้เมาท, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการตูนอันเปนที่
ใฝฝนของทุกคน
4. ADVENTURE LAND ดินแดนแหงการผจญภัยอันตื่นเตน JUNGLE RIVER CRUISE ลองเรือในปาอันนา
สนุกสนานผจญภัยกับสัตวปาอันนาตื่นเตนนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE บานตนไมของทารซาน ทาน
จะไดพบกับ FESTIVAL OF THE LION KING เพลิดเพลินกับโชวอันยิ่งใหญตระการตาของเหลาตัวการตูนใน
เรื่องไลออนคิงค RAFT TO TARZAN’S TREEHOUSE สนุกกับการลองแพขามสู เกาะทารซาน LIKI TIKIS
เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแหงปาอันไพเราะพรอมกับตื่นเตนกับสายน้ําอันเย็นฉ่ํา
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5. TOY STORY LAND โดยนําเรื่องราวความสนุกจากภาพยนตรทอยสตอรี่ทั้ง 3 ภาค มาใหคนชอบเที่ยวสวน
สนุกไดสัมผัส เราเดินดิ่งเขาไปทางสวนหลังบานของแอนดี้ ทามกลางอากาศเย็นสบาย พอกาวเขาสูโลกแหงของ
เลนที่มีขนาดใหญกวาปกติ ก็รูสึกเหมือนถูกเนรมิตรใหมีขนาดจิ๋วเทาของเลนในชั่วพริบตา มาที่นี่นอกจะถายรูป
เลนที่ Barrel of Fun กับวูดดี้และเจสซี่แบบประชิดตัวแลว ตองไมพลาด 3 เครื่องเลนสุดสนุก แนะนําใหเริ่ม
แบบเบา ๆ ดวย Slinky Dog Spin รถสุนัขที่วิ่งไลหางตัวเองดวยจังหวะการกระโดดโลดเตนอยางราเริง จากนั้น
เตรียมตัวไปเปนพลทหาร ผจญภัยลอยอยูกลางอากาศกับ Toy Soldier Parachute Drop เครื่องเลนกระโดดรม
จําลองจะเคลื่อนลงจากระดับความสูง 25 เมตร สูพื้นดินดวยความตื่นเตนแบบหลนวูบพอดี ๆ และยังเสียวไดอีก
กับ RC Racer เพียงแคเห็นและ ไดยินเสียงกรี๊ดอยาเพิ่งไดถอดใจ เพราะถือเปนสุดยอดรถแขงของเลนความเร็ว
สูงสุดบนรางรูปตัว U สูง 27 เมตร ถาไมขึ้นถือวามาไมถึงนะ
6.GRIZZLY GULCH เปนการจําลองบรรยากาศของเทือกเขาบิ๊กกริซลี่ จากเรื่องเลาดั้งเดิมในยุคตื่นทอง เปน
สวนสนุกโซนใหม กับ 7 ประสบการณใหมที่ตองบอกวาไมเหมือนใคร” มิสเตอรโนเบลบอก กริซลี่ กัลช เปน
ดินแดนที่สรางขึ้นจากเรื่องเลาแหงเทือกเขาบิ๊กกริซลี่วา ประมาณบายวันที่ 8 ส.ค.2431 ครอบครัวหมีกริซลี่ที่
อาศัยอยูในเทือกเขาบิ๊กกริซ ลี่ ไดเอาหลังไปถูกับกอนหินใหญ ทันใดนั้นเอง ชาวบานที่เดินผานไปมาก็เห็น
ประกายวิบวับที่หินบริเวณที่เจาหมีกริซลี่ถูหลังอยู พื้นผิวของหินที่ถูกถูหลายๆครั้งเผยใหเห็นเนื้อทองที่โผล
ออกมา น้ําพุรอนในเมืองเกยเซอร กัลชใชแลว..มันคือ “ทองคํา” ชาวเมืองตางพากันตื่นเตน และนับจากวันนั้น
เทือกเขาแหงนี้ก็กลายเปน ขุมทรัพยที่ดึงดูดผูคนจํานวนมากใหเดินทางมากอบโกยทองในเหมือง เปนจุดเริ่มตน
ยุคตื่นทองแหงดินแดนกริซลี่ ฮองกง ดิสนียแลนด ใชเวลานานกวา 2 ป ในการแกะสลักเทือกเขาหินจําลอง ดวย
ฝมือมนุษยลวนๆ ใหกลายเปนหุบเขา พรอมทั้งสรางบานเรือน โรงแรม รานอาหาร คุก หรือที่เรียกวา ดิ โอลด
เจล ใหเหมือนกับยุคเหมืองแรทองคําราวรอยกวาปกอนหนานี้เมืองที่เปนที่ตั้งของกริซลี่ เมานเทน ชื่อวา เมือง
เกยเซอร กัลช หรือเมืองแหงน้ําพุรอน เพราะคําวา Geyser ในภาษาอังกฤษแปลวา น้ําพุรอน ฮองกง ดิสนีย
แลนด จําลองเมืองแหงนี้ขึ้นมาไดอยางนาอัศจรรย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาเรือโดยสารเรือเฟอรีส่ ูเมืองจูไห
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร….
นําทานเขาที่พัก XIANGQUAN HOTEL หรือเทียบเทา
จูไห – วัดไปหลิน – สัญลักษณเมืองจูไห “หวี่หนี”่ - ชอปปงตลาดกกเปย – โชวหยวนหมิง
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหาร ....หลังอาหารนําทานกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองจูไหให
ความนับถือ ณ วัดไปหลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการเทพเจาแหงโชคลาภ, เทพเจากวนอู, เจาแมกวนอิม,
เทพเจาไฉซินเอี๊ยะ (เทพแหงโชคลาภ) เพื่อความเปนสิริมงคล จากนั้นนําทาน ชมหยก ที่มีผีซิ่ว สัตวนําโชคที่ชาว
จีนเชื่อวาหากใครมีไวในครอบครองแลวจะร่ํารวย และมีแตโชคลาภ ....จากนั้นแวะผอนคลายความเมื่อยลาดวย
การนวดฝาเทาโดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท 100% ยาประจําบาน
ที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ชวยรักษาแผลจากการโดนความรอนเชน น้ํารอนลวก หรือ น้ํามัน ชวยลด
การอักเสบและเกิด หนองพองแผลที่ โ ดนลวกไดดี หรือจะทาเพื่ อป องกั น ผิ วไหม เ สี ย จากการตากแดดเป น
เวลานานและชวยแกปญหาสิว ฝา จุดดางดําบนใบหนาใหหนาเนียนใส
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยมื้อพิเศษ ซีฟูด เปาฮื้อ + ไวนแดง หลังอาหาร...พาทาน
ถายรูปคูกับ สัญลักษณอันสวยงามโดดเดนของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู “จูไหฟชเชอรเกิรล” หรือที่มีชื่อ
เรียกวา “หวี่หนี่ ” เป นรูปปนนางฟา ถือไข มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ใหทานชมถนนคูรั ก เปนถนนซึ่งอยูริม
ชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน และที่ไดชื่อวาถนนคูรัก
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22.10 น.
23.55 น.

เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแหงน้ําไดมีการนําเกาอี้ หรือ มานั่ง ซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเทานั้น จึง
ตั้งชื่อวาถนนคูรัก พาทานชอปปง ที่ ตลาดใตดินกงเปย ตั้งอยูติดชายแดนมาเกา เปนศูนยการคาติดแอร 5,000 กวา
รา นคา มี สินค าใหทานเลือกมากมาย เชน สิ นค าก อปปแบรนดเนมชั้นนําต างๆ ไมวาจะเป นเสื้อผา รองเทา
กระเปา นาฬิกา ของเด็กเลน ฯลฯ ที่นี่มีใหทานไดเลือกซื้อหมดซึ่งเปนที่ นิยมมากของชาวมาเก าและฮองกง
เนื่องจากสินคาที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ใหทานไดชอปปงเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย.....พาทานสู รานผาไหม
ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมที่หมอุนในหนาหนาว และเย็นสบายในหนารอน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชม อลังการโชวหยวนหมิง ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุด
ตางๆ อาทิ เฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเลนตางๆ อีกมากมาย
นําทานเขาที่พัก XIANGQUAN HOTEL หรือเทียบเทา
จูไห่ – มาเก๊ า – ซิตทัี วร์ – เวเนเชียน - กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหาร ... พาทานขามกลับสูมาเกา
หลังอาหารพาทานชม องครูปปนเจาแมกวนอิมโปรตุเกส สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหมาเกา เนื่องในโอกาสที่
โปรตุเกสสงมอบเกาะมาเกาคืนใหกับจีน ลักษณะขององครูปปนนี้ เปนรูปปนสีทองที่มีใบหนาละมายคลายพระ
แมมารี ประดิษฐานบนฐานดอกบัว จากนั้นนําทานสู วัดเจาแมกวนอิม ที่มีอายุกวา 600 ป ความเกาแกและความ
งดงามของสถานที่แหงนี้ ทําใหเกิดตํานานเลาขานอยูหลายเรื่องรวมถึงเกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรที่สําคัญ
ขึ้น คื อ การลงสนธิ สั ญญามิ ต รภาพระหว า งอเมริ ก าและจีน นํ า ทา นชม วิ ห ารเซนตป อล ซากโบสถ ที่มี ชื่ อ
ออกแบบโดยสถาปนิกชาว อิตาเลียน ดานหลังของโบสถมีพิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติของโบสถ ซึ่งโบสถ
เซนตปอลนี้ ไดรับการยกยองใหเปนอนุสาวรียแหงศาสนาคริสตที่ยิ่งใหญที่สุดในดินแดนตะวันออกกลาง ชม
เซนาโดสแควร เปนแหลงชอปปงยอดนิย มแลวยังโดดเดนด วยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเปนลอนคลื่น
เปรี ย บเสมื อ นท อ งทะเลอั น อุ ด มสมบู ร ณ และย า นนี้ ยั ง รายล อ มไปด ว ยอาคารต า งๆ ที่ ก อสร า งตามแบบ
สถาปตยกรรมสไตลยุโรปหลากสีสันสวยงามยิ่งนัก ทําใหรูสึกเหมือนกับวากําลังเดินชอปปงอยูในมหานคร
ลอนดอนอยางไรอยางนั้นที่นี่จัดวาเปนแหลงชอปปงซึ่งรวมไวดวยรานคาตางๆมากมาย ไมวาจะเปน เสื้อผา
แฟชั่น สินคาแบรนดเนม เฟอรนิเจอรโบราณ เครื่องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส
อาหารแมคกานีส และอาหารจีนตามแบบตําหรับดั่งเดิม รวมไปถึงรานขนมอบ ขนมพื้นเมือง รานขายสินคาเพื่อ
สุขภาพ รานขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปจจุบัน ฯลฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร...
...พาทานสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพรอมสรรพดวยสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง และสถานที่ชอปปงที่แกรนด พบกับรานคาแบนดเนมชื่อดังมากมายกวา
350 ราน ที่เปดพรอมใหบริการแกทาน ใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคาร กวา 30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆที่ทาน
ชื่นชอบ พรอมใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศการลองเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสัน
สดใส เดอะแกรนดคาแนลชอปสตั้งอยูใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเกา รีสอรท โอเต็ล ศูนยการคาในรม
สุดหรูพื้นที่กวาง 1 ลานตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคงและลําคลองคดเคี้ยว
... อิสระอาหารค่ํา...เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม
สมควรแกเวลา พาทานเดินทางกลับสูส นามบินมาเกา
เหินฟากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 767
ถึง สนามบินดอนเมืองดวยความสุขและความประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราคาบริการ ** ไมแจกกระเปาเดินทาง**
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ/เด็กต่าํ กวา 12 ป เสริม เด็กต่ํากวา 12 ป
พักเดี่ยว
ไม
เ
สริ
ม
เตี
ย
ง
เตียง

18 – 21, 19 – 22 ,20 – 23,21 – 24 ต.ค.
25 – 28,27–30 ต.ค. ,29 ต.ค –01 พ.ย.

18,900.-

17,900.-

4,500.-

31 ธ.ค 57 -03 ม.ค 58

24,900.-

23,900.-

4,500.-

@ @ อัตรานี้รวม @ @
คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ // คาบัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ที่ระบุอยูในรายการ // คาน้ํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
// คาอาหาร-เครื่องดื่ม // คาที่พัก // คาน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ตอทาน

@ @ อัตรานี้ไมรวม @ @
คาอาหาร-เครื่องดื่ม และคาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาซักรีด, คาโทรศัพท // คาภาษีเงินไดหักคืน ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม
7% คิดจากยอดคาบริการ // คาภาษีเดินทาง (ถามี) //
*** คาทิปไกดทองถิ่นวันละ 10 หยวน / คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 หยวน / คน / วัน , หัวหนาทัวร วันละ 10 หยวน / คน / วัน ***

@ @ เงื่อนไขการใหบริการ @ @
ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน
* เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกได หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมด
หรือบางสวนใหกับทาน
* เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

@ @ การยกเลิก @ @
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 วัน เก็บคาเสียหาย ทานละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บคาเสียหาย 50 % ของราคาทัวร
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 6 วัน เก็บคาใชจายตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการ ไมสามารถขอหัก
คาบริการคืนได / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ

บริษัทฯ มีประกันอุบตั ิเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท

คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

