
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Period ADL SGL 0-18ปี Size Flight Available 

26 - 28 ส.ค. 61  4,994 3,500 8,500 20 NX 20 

27 - 29 ส.ค. 61  3,993 3,500 8,500 20 NX 20 

28 - 30 ส.ค. 61  3,993 3,500 8,500 20 NX 20 

29 - 31 ส.ค. 61 3,993 3,500 8,500 20 NX 20 

30 - 01 ก.ย. 61 4,994 3,500 8,500 20 NX 20 

31 - 02 ก.ย. 61  4,994 3,500 8,500 20 NX 20 

04 - 06 ก.ย. 61 3,993 3,500 8,500 20 NX 20 

05 - 07 ก.ย. 61 3,993 3,500 8,500 20 NX 20 

10 - 12 ก.ย. 61  3,993 3,500 8,500 20 NX 20 

11 - 13 ก.ย. 61  3,993 3,500 8,500 20 NX 20 

12 - 14 ก.ย. 61  3,993 3,500 8,500 20 NX 20 

17 - 19 ก.ย. 61  3,993 3,500 8,500 20 NX 20 

24 - 26 ก.ย. 61  3,993 3,500 8,500 20 NX 20 



 

มาเกา๊ ไหวพ้ระ 9 วดั 3 วนั 2 คนื 
วดัซซีาน l วดัผูถ่อ l วดัไป่หลนิ l วดักวนอมิ l ศาลเจา้นาจา  

วดัเปากง l เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล l วดัอามา่ l วดักวนอ ู

หอระลกึดร.ซุนยดัเซน...ชมความงามโบสถเ์ซ็นปอล…ชอ้ปป้ิงจใุจ  

ชมเมอืงจ าลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ Air Macau  (NX) 

หมายเหต ุ :  ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 1,500 บาท ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

19.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสุวรรณภูม  ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์L สาย

การบนิแอรม์าเกา๊ โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.00 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรม์าเกา๊  เทีย่วบนิที ่NX881 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

  

วนัทีส่อง มาเกา๊ – จไูห ่– หอทีร่ะลกึ ดร.ซุนยดัเซน – วดัซซีาน – วดัผูถ่อ – วดัไป่หลนิ – ชอ้ป 3 รา้น – ชอ้ป

ป้ิงกง๋เป่ย  

01.45 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. และสะพานมติรภาพทีม่ีระยะทาง 4.5 กม.

หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าคณะเดนิทางตอ่สูเ่มอืงจไูห ่ขา้มดา่นสูเ่มอืงจไูห ่ 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมอืงจู

ไหบ่รเิวณอา่วเซยีงห ูจูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกว่า “หวหีนี” เป็น

รูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่รมิทะเล  ผ่านชมถนนคู่รัก (The 

Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีรั่ฐบาลเมอืงจูไห่ไดท้ าไวเ้พือ่

http://bit.ly/2NMk5YE


เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ 

 น าท่านเขา้ชม  หอทีร่ะลกึ ดร.ซนุยัดเซน ซึง่ถูกสรา้งโดยผูท้ีเ่คารพนับถอืท่าน สรา้งขึน้เพือ่ใหค้นรุ่นหลังได ้

รูจ้ักและระลกึถงึท่าน เพราะท่านเปรยีบเหมอืนเป็นบดิาของชาวจนียคุใหม่ เป็นผูท้ีม่พีระคุณกับชาวจนีอย่าง

ใหญ่หลวง เพราะเป็นผูป้ลดแอกชาวจีนใหร้อดพน้จากสังคมเดมิทีล่า้หลังและระบบกษัตรยิร์าชวงศ์ชงิ ซึง่

สญัลักษณ์ของหอทีร่ะลกึแหง่นีค้อืรปูปัน้เหมอืนของตัวทา่น ทีต่ัง้อยูท่างดา้นหนา้ของพพิธิภัณฑแ์ละแผ่นป้าย

ทีเ่ขยีนวา่“ เทยีนเซีย้ะเหวยกง ” ซึง่ทา่นก็เป็นผูเ้ขยีนดว้ยตัวของทา่นเอง 

น าท่านเดนิทางสู่ วัดซซีาน (Xi Shan Si) เป็นอกีวัดทีม่คีวามสวยงาม

ตัง้อยูท่ีเ่มอืงจงซานใกลก้บัจไูห ่สรา้งขึน้สมยัราชวงศห์มงิ นมสัการเจา้แม่

กวนอมิและพระโพธิส์ัตวท์ีศ่ักดิส์ทิธิภ์ายในวัด ชมหอระฆังและหอกลอง 

ชมความสวยงามของวัดขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิต์ามอธัยาศัย 

น าท่านสู ่วัดผู่ถอ นมัสการองคส์ังกระจายเพือ่ความอดุมสมบรูณ์นมัสการ

เจา้แม่กวนอมิ เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมติรพุทธเจา้เพื่อการมสีุขสวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 

พระองคเ์พือ่อายยุนืนาน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วัดไป่หลนิหรอืวัดดอกบัวขาว ตัง้อยูท่ีเ่มอืงจูไห่ 

วัดไป่หลนิ เป็นวัดเล็กๆทีม่วีวิทวิทัศน์สวยงามมาก ภายในบรเิวณวัดจะมี

บนัไดเดนิขึน้ไปกราบนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวจไูหใ่หค้วามนับถอื ไดแ้ก ่

เทพเจา้แห่งโชคลาภ,เทพเจา้กวนอู,เจา้แม่กวนอมิ ตามทางขึน้บันใดทัง้

สองขา้งมตีน้สนปลูกไวต้ลอดสองขา้งทาง บรรยากาศร่มรืน่มากเมือ่ท่านไดก้ราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัด

ครบหมดแลว้ บรเิวณดา้นนอกก็จะมรีะฆงัไวใ้หค้นทีไ่ปตขีอพร เพือ่ใหพ้รทีข่อสมดั่งทีป่ารถนา ต ี3 ครัง้แลว้พร

ทีข่อก็จะสมัฤทธิผ์ล อสิระขอพรตามอธัยาศยั  แวะชมสนิคา้ที ่รา้นผา้ไหม รา้นขายของทีร่ะลกึ (สนิคา้โอท๊อป)

ใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแด่ตัวท่านเองใหท้่านชมผลติภัณฑผ์า้ไหมขึน้ชือ่ ท่าน

สามารถเลอืกซือ้เป็นของ ฝากไดต้ามอัธยาศัย ชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยกใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้

เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่วัทา่นเอง น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการ

แชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีและซือ้ยาครอบจักวาล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมี

สรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและ

เกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่ป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตาก

แดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (เมนูพเิศษ! เสรฟิเป่าฮือ้+ไวนแ์ดง) 

จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย  ตัง้อยูต่ดิชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ตดิแอร ์

มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆไมว่า่จะเป็น

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเลน่ ฯลฯ  ทีน่ีม่ใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หมดซึง่เป็นทีน่ยิมมากของชาวมา

เกา๊และ ฮอ่งกงเนือ่งจากสนิคา้ทีน่ีม่คีณุภาพและราคาถกูใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ สนิคา้ตามอธัยาศัย 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

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

ศาลเจา้นาจา – วดัเปากง – วดัอามา่ – วดักวนไท – The Parisian – The Venetian – สนามบนิมา

เกา๊ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงมาเกา๊ โดยรถบสั ขา้มดา่นกง๋เป่ย สูเ่มอืงมาเกา๊ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

น าท่านสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มาก ทีสุ่ดในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่13 

ภายในวัดสมัผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิและมนตข์ลังอนัเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีดู่มเีสน่หใ์นแบบ

ฉบับของชาวจีน และองค์ที่โดดเด่นเป็นพเิศษเห็นจะเป็นองค์เจา้แม่กวนอมิ ที่แต่งองค์ทรงเครื่องดว้ยชุด

เจา้สาวของจนีทีต่ัดเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม จากนัน้น าทุกท่านแวะชมิขนม 

ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ ตน้ต ารับของเมอืงมาเก๊า ชมองค์เจา้แม่กวนอมิรมิ

ทะเล เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสมัฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบัว มี

ความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิลูกครึง่ผสมผสาน

ระหวา่งจนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารโีปรตุเกส สรา้งขึน้เพือ่เป็น

อนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสสง่มอบเกาะมาก๊าคนืใหก้ับจนี เพือ่คนใหรุ้่นหลัง

ไดร้ะลกึถงึ 

จากนัน้พาท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊าชม วหิารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มชี ือ่

ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจ์ัดแสดง

ประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถ์เซนตพ์อลนี้ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่ง



ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล  

น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้นาจา ตัง้อยู่บรเิวณดา้นหลังประตูเซนต์ปอล เหมาะส าหรับท่านที่ตอ้งการขอ
ลกูหลาน,ขอใหม้สีขุภาพแข็งแรงสมบรูณ์เหมอืนองคน์าจาทีม่ฤีทธิม์าก ซกุซน กลา้หาญ หากท่านทีม่าขอลูก
แลว้จะตอ้งไปไหวอ้งคแ์มน่าจาทีต่ัง้อยูข่า้งๆภายในศาลดว้ย เพือ่ทีจ่ะใหล้กูทีโ่ตมาวา่นอนสอนงา่ยดว้ย. 

 น าท่านเดนิทางสู ่วัดเปากง ตัง้อยูต่ดิกับศาลเจา้แห่งเทพการแพทย ์(Temple of Divinity of Medicine) 
สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1889 เนือ่งจากความอดอยากยากแคน้ของชาวบา้นทีโ่ดนเจา้หนา้ทีรั่ฐเอารัดเอาเปรยีบ จงึ
ไดม้กีารรวมตัวกนัเพือ่สรา้งศาลและอญัเชญิองคเ์ปาปุ้นจิน้มาประทับ เพือ่ใหช้าวเมอืงอยูด่มีสีขุ เหมาะทีจ่ะมา
ไหวข้อพรจากเทพเปากงใหช้่วยปัดเป่าคนปองรา้ย ขอพรเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆ ไม่ใหถู้กเอารัดเอา

เปรยีบ ขอพรเรือ่งการสอบกฎหมาย,ทนายความ. 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู ่วัดอามา่ (A-Ma Temple) เจา้แมท่ับทมิ วัดส าคัญวัดนงึของ

มาเกา๊และเป็นทีม่าของชือ่เรยีกเมอืงมาเกา๊ สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหแ้กอ่ามา่หรอืที่

รูจั้กกันในอกีชือ่ว่า “เจา้แมท่ับทมิ” วัดเดมิแห่งนี้ตัง้อยูร่มิฝ่ังทะเล แต่ปัจจุบันมี

การถมทีเ่พิม่ขึน้ ภายในศาลประดษิฐานองคเ์จา้แมท่ับทมิหรอืองคเ์ทพธดิาแห่ง

ทอ้งทะเล ผูท้ี่มีขอพรส่วนใหญ่จะเป็นผูท้ี่ท าธุรกจิการคา้ดา้นการขนส่งเพื่อ

ขอใหก้ารเดนิทางราบรื่น,ปลอดภัยปราศจากอุปสรรค ชมกอ้นหนิกอ้นแรกที่

อาม่าเหยียบเมื่อถงึแผ่นดนิมาเก๊า ขอพรตามความเชื่อที่มีมายาวนานตาม

อธัยาศัย 

 น าทา่นสู ่วัดกวนไท (Kuan Tai Temple) ศาลเจา้พอ่กวนอ ูตัง้อยูใ่กลก้ับจัตุรัส

เซนาโดแ้สควร ์สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.1723-1795 เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานของ

องคเ์ทพเจา้กวนอทูีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นผูม้คีุณธรรม ซือ่สัตว ์และกตัญญรููคุ้ณ วัดกวน

ไทตัง้อยูใ่นพืน้ทีใ่จกลางเมอืงของสมยักอ่น วัดแหง่นีจ้งึเป็นสถานทีท่ีเ่หล่าพ่อคา้หรอืคนท าธุรกจิจะมาใชเ้ป็น

สถานทีใ่นการตกลงสัญญาท าการคา้กัน เพราะเชือ่ว่าองคก์วนอูนัน้จะใหค้วามยตุธิรรมกับทุกคน และไดรั้บ

ความนยิมจากนักธุรกจิและนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาไหวข้อพรเป็นจ านวนมากและขอพรจากองคม์า้เซกเทา 

มา้คูใ่จขององคก์วนอใูหม้ลีูกนอ้งบรวิารดจีะชว่ยสง่เสรมิใหธุ้รกจิการงานประสบความส าเร็จ  แวะถ่ายรูปคู่หอ

ไอเฟล ณ The Parisian ท่านไดส้ัมผัสกับเมอืงจ าลองของฝร่ังเศส เมอืงปารีส และใหทุ้กท่านเปิด

ประสบการณ์ใหมก่บัหอไอเฟล ไมร่วมคา่ขึน้กระเชา้สูช่ัน้7 ขอหอไอเฟล (หากทา่นมปีระสงคท์ีจ่ะขึน้หอไอเฟล 

กรุณาแจง้กับทางหัวหนา้ทัวร ์โดยค่าลฟิทป์ระมาณ HKG150 หรอืบางท่านตอ้งการอยากจะเทีย่ว Parisian 

(หากมเีวลามากพอ) 

 น าท่านเขา้สู ่ The Venetian ใหท้่านไดส้ัมผัสกับเมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืง

เวเนเชีย่น ใหท้่านไดส้ัมผัสกับแหล่งชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานา

ชนดิ หรอืบางทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกบั Casino ก็พอมเีวลา และใหทุ้กท่านเปิด

ประสบการณ์ใหมก่ับการล่องเรอื Venetian ในคลอง (ค่าบรกิารล่องเรอืคอนโด

ลา่  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.......................... 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้

รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

* อตัราคา่บรกิารทวัรน์ี ้ เป็นทวัรท์ ีเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ซึง่รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศจนี เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพนัธ์

สนิคา้พืน้เมอืงใหก้บันกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั คอื  บวัหมิะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเทา้ , ไขมุ่ก , ผา้ไหม , ฯลฯ  ซึง่สนบัสนุน

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคาประหยดั  จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่  รา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวน

ทุกทา่นแวะชม.....ซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาท ีถงึ 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  

ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 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 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  ช าระหนา้งาน  ณ  สนามบนิ 
× คา่วซีา่ 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

×  

× ค่าวซีา่ 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซีา่แบบหมูค่ณะ กรณีมเีหตุทีจ่ะตอ้งท าวซีา่เดีย่ว วซีา่ตดิเล่มพาสปอรต์จาก
ประเทศไทย (กรณียกเลกิวซีา่หมูค่ณะกระทันหัน) ลกูคา้จะเป็นฝ่ายช าระคา่วซีา่และคา่ด าเนนิการวซีา่เอง โดยการยืน่วซีา่
เดีย่วจะใชเ้วลายืน่ 4 วันท าการไมร่วมวันหยดุราชการและเสาร-์อาทติย.์ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ

เลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายในวนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบPassport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้  

 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงด

การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณี

ใดๆ ทัง้ส ิน้ 


