
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 17091  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรโมช ัน่นี ้ใชว้ซีา่กรุป๊แบบ 144 เทา่น ัน้ หากทา่นมวีซีา่จนีตดิเลม่อยูแ่ลว้ 
วซีา่กรุป๊ของทา่นจะถกูยกเลกิอตัโนมตั ิโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจนี 

และวซีา่ในเลม่ของทา่นจะถกูใชง้านทนัท ี
ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบวซีา่ตดิเลม่ของทา่น 

หากทา่นตอ้งไปท าใหมท่กุกรณี 



 

มาเกา๊...จไูห.่..เวเนเชีย่น 3 วนั 2 คนื 

สกัการะเจา้แมก่วนอมิ l ชมความงามโบสถเ์ซ็นปอล  

ชมเมอืงจ าลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ Air Macau  (NX) 

หมายเหต ุ :  ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 1,650 บาท ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Period ADL บวกเพิ่มเด็ก0-18ปี SGL Flight 

13 - 15 กมุภาพนัธ ์2563 4,994 +5500 3,500 NX885 

20 - 22 กมุภาพนัธ ์2563 4,994 +5500 3,500 NX885 

25 - 27 กมุภาพนัธ ์2563 3,993 +5500 3,500 NX885 

27 - 29 กมุภาพนัธ ์2563 4,994 +5500 3,500 NX885 

04 - 06 มนีาคม 2563 3,993 +5500 3,500 NX885 

05 - 07 มนีาคม 2563 4,994 +5500 3,500 NX885 

12 - 14 มนีาคม 2563 4,994 +5500 3,500 NX885 

19 - 21 มนีาคม 2563 4,994 +5500 3,500 NX885 

25 - 27 มนีาคม 2563 3,993 +5500 3,500 NX885 

26 - 28 มนีาคม 2563 4,994 +5500 3,500 NX885 



 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– มาเกา๊ – จไูห ่ 

08.00 น. คณะพรอ้มกัน  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 7 เคาน์เตอร ์P สายการบนิแอร์

มาเกา๊ โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก   

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.35 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรม์าเกา๊  เทีย่วบนิที ่NX885 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.20 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ 

มอีาณาเขตตดิกบัต าบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนือ้ทีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมทุรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมทุรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกัน

ดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.

หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าคณะเดนิทางตอ่สู ่เมอืงจไูห ่โดยรถบัสปรับอากาศ เดนิทางขา้มด่าน

กงเป่ย สูเ่มอืงจไูห ่ 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง จูไห ่– จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ – ถนนคูร่กั – วดัดอกบวัขาว – รา้นผา้ไหม – รา้นบวัหมิะ – รา้นหยก – 

พระราชวงัหยวนหมงิ  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางแวะถา่ยรปูกบัสญัลักษณ์อนัสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจไูหบ่รเิวณ

อา่วเซยีงห ูจไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “หวหีน”ี เป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 

เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล  ผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนน

เลยีบชายหาดทีรั่ฐบาลเมอืงจไูหไ่ดท้ าไวเ้พือ่เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วัดไป่หลนิหรอืวัดดอกบัวขาว ตัง้อยูท่ีเ่มอืงจูไห่ วัดไป่

หลนิ เป็นวัดเล็กๆทีม่วีวิทวิทัศน์สวยงามมาก ภายในบรเิวณวัดจะมบีันไดเดนิขึน้

ไปกราบนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีช่าวจูไห่ใหค้วามนับถอื ไดแ้ก่ เทพเจา้แห่งโชค

ลาภ,เทพเจา้กวนอู,เจา้แม่กวนอมิ ตามทางขึน้บันใดทัง้สองขา้งมตีน้สนปลูกไว ้

ตลอดสองขา้งทาง บรรยากาศรม่รืน่มากเมือ่ทา่นไดก้ราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายใน

วัดครบหมดแลว้ บรเิวณดา้นนอกก็จะมรีะฆงัไวใ้หค้นทีไ่ปตขีอพร เพือ่ใหพ้รทีข่อสมดั่งทีป่ารถนา ต ี3 ครัง้แลว้

พรทีข่อก็จะสัมฤทธิผ์ล อสิระขอพรตามอัธยาศัย  น าท่านแวะชมสนิคา้ที ่รา้นผา้ไหม รา้นขายของทีร่ะลกึ 

(สนิคา้โอท๊อป)ใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่วัทา่นเองใหท้า่นชมผลติภณัฑผ์า้ไหม

ขึน้ชือ่ ทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของ ฝากไดต้ามอัธยาศัย ชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยกใหท้่าน

ไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่า

เทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซือ้ยาครอบจักวาล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นที่มี

ชือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการ

http://bit.ly/2NMk5YE


อกัเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานาน

และชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวังหยวนหมงิ พระราชวังแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้แทนพระราชวังเกา่หยวนหมงิ ณ กรงุปักกิง่ 

พระราชวังแห่งนี้ ถูกสรา้งขึน้ใหม่อกีครัง้ ณ ใจกลางของ ภูเขาชลินิ ในเมอืง จูไห่ ท าใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้ม

ดว้ย ขนุเขาทีเ่ขยีวชอุม่ และ มพีืน้ทีค่รอบคลุมทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเท่ากับ

สวนเดมิในกรุงปักกิง่ สิง่ทีท่ าใหส้วนหยวนหมงิแห่งใหม ่มคีวามแตกต่างกับสวนเก่าทีปั่กกิง่ คอืการเพิม่เตมิ

และตกแตกสวนที่เป็นศลิปะ แบบตะวันตกผสมกับศลิปะจีน สวนหยวนหมงิใหม่ จงึถือไดว้่าเป็นสถานที่

ท่องเทีย่วซึง่จ าลองมาจากสถานที ่ในประวัตศิาสตร ์มคีุณค่าทัง้ในแง่วัฒนธรรม ประวัตศิาสตร์และธุรกจิการ

ทอ่งเทีย่ว  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (เมนูพเิศษ! เสรฟิเป่าฮือ้+ไวนแ์ดง) 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม จูไห ่– มาเกา๊ – วดัเจา้แมก่วนอมิ – รา้นขนม – โบสถเ์ซ็นปอล –  ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – 

The Parisian – The Venetian – สนามบนิมาเกา๊ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงมาเก๊า โดยรถบัสปรับอากาศ เดนิทางขา้มด่านกง๋เป่ย สูเ่มอืงมาเก๊า ผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืง  น าทา่นมาไหว ้วัดเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญแ่ละเกา่แกม่าก ทีส่ดุในมา

เกา๊ สรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่13 ภายในวัดสมัผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิและมนต์

ขลังอนัเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบับของชาวจนี และ

องคท์ีโ่ดดเด่นเป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ต่งองคท์รงเครือ่งดว้ยชดุ

เจา้สาวของจนีทีต่ัดเย็บดว้ยผา้ไหมอย่างงดงาม จากนัน้น าทุกท่าน แวะชมิขนม ณ 

รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ ตน้ต ารับของเมอืงมาเกา๊  
 จากนัน้พาท่านเทีย่วรอบเกาะมาเก๊าชม วหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบ

โดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภณัฑจ์ัดแสดงประวัตขิองโบสถ ์

ซึง่โบสถ์เซนตพ์อลนี้ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งศาสนาครสิต์ทีย่ ิง่ใหญ่

ทีสุ่ดในดนิแดนตะวันออกไกล ผ่านชม องคเ์จา้แม่กวนอมิรมิทะเล เป็นองค์เจา้แม่

กวนอมิปรางคท์องสมัฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แม่

กวนอมิลูกครึง่ผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึง่พระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกส สรา้งขึน้เพื่อเป็น

อนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้น่หลังไดร้ะลกึถงึ 

 น าท่านแวะถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ณ The Parisian ท่านไดส้ัมผัสกับเมอืงจ าลองของ

ฝร่ังเศส เมอืงปารสี และใหทุ้กท่านเปิดประสบการณ์ใหมก่ับหอไอเฟล ไมร่วมค่าขึน้

กระเชา้สูช่ัน้7 ขอหอไอเฟล (หากทา่นมปีระสงคท์ีจ่ะขึน้หอไอเฟล กรณุาแจง้กับทาง

หัวหนา้ทัวร์ โดยค่าลฟิท์ประมาณ HKG150 หรือบางท่านตอ้งการอยากจะเที่ยว 

Parisian (หากมเีวลามากพอ) 

 น าท่านเขา้สู ่ The Venetian ใหท้่านไดส้ัมผัสกับเมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืงเวเน

เชีย่น ใหท้่านไดส้ัมผัสกับแหล่งชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนด์เนมนานาชนดิ หรือ

บางท่านตอ้งการเสีย่งโชคกับ Casino ก็พอมเีวลา และใหทุ้กท่านเปิดประสบการณ์

ใหม่กับการล่องเรอื Venetian ในคลอง (ค่าบรกิารล่องเรอืคอนโดล่า  HKD120 

ตดิตอ่หัวหนา้ทัวรค์า่ใชจ้า่ย) อสิระทา่นจนถงึเวลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊ 

 หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

19.00 น.  เหนิฟ้าสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่ NX 882                    

21.00 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.......................... 

 

 

 

 

 
 



บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนั้นจะถอืว่า

ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ

เนือ่งจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบทกุกรณี. 

 

ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะส ารองตัว๋เครือ่งบนิหรอืพาหนะอยา่ง

ใดอยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ 

 

 

ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะท าการ REQUEST ใหไ้ด ้

เทา่นัน้ งดการคนืบตัรโดยสารและการยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทวัรข์้างต้น  จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอื

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงในประเทศ,ตา่งประเทศ  ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุก

กรณี ผู้โดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศนั้นๆ ก าหนดดว้ยตัวทา่นเอง และผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยใน

เทีย่วบนิถดัไปที่มทีีน่ัง่วา่งหรอืตามวนัเดินทางของต ัว๋เครือ่งบนิ  ท ัง้นีข้ึ้นอยูก่ับทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมืองและ 

สายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได.้ 

 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวนัจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละ

ลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 

* อัตราค่าบริการทัวร์นี้  เป็นทัวร์ทีเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ซึง่ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งประเทศจีน เพื่อส่งเสรมิใหม้ีการประชาสัมพันธ์สนิคา้

พืน้เมอืงใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้ัก คอื  บัวหมิะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเทา้ , ไขมุ่ก , ผา้ไหม , ฯลฯ  ซึง่สนับสนุนคา่ใชจ้่าย

บางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคาประหยัด  จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่  รา้นทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม.....ซึง่

จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาท ีถงึ 90 นาท ีซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ หากไม่

เขา้รา้นชอ้ปป้ิง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทัวรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 หยวน * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระวนัแรกกอ่นเดนิทาง ณ สนามบนิกอ่นเชคอนินะคะ) 

× คา่วซีา่ 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซีา่แบบหมูค่ณะ กรณีมเีหตทุีจ่ะตอ้งท าวซีา่เดีย่ว วซีา่ตดิเลม่พาสปอรต์จากประเทศไทย 
(กรณียกเลกิวซีา่หมูค่ณะกระทันหัน) ลกูคา้จะเป็นฝ่ายช าระคา่วซีา่และคา่ด าเนนิการวซีา่เอง โดยการยืน่วซีา่เดีย่วจะใชเ้วลายืน่ 4 วนัท า

การไมร่วมวนัหยดุราชการและเสาร์-อาทติย.์ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายในวัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 



 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, 

วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 
หนา้ หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง :  เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้สิน้  

 



 


