
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Period ADL SGL 0-18ปี Size Flight Available 

15 - 17 ส.ค. 61 6,556 5,000 8,500 20 NX 20 

20 - 22 ส.ค. 61 6,556 5,000 8,500 20 NX 20 

21 - 23 ส.ค. 61 6,556 5,000 8,500 20 NX 20 

22 - 24 ส.ค. 61 6,556 5,000 8,500 20 NX 20 

27 - 29 ส.ค. 61 6,556 5,000 8,500 20 NX 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาแลว้...มาเกา๊ 1 คนื จไูห ่1 คนื 
สมัผสักบัเมอืงทีไ่มเ่คยหลบัใหล “มาเกา๊” ดว้ยตวัทา่นเอง 

 วดัผูถ่อ l เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล l วดัเจา้แมก่วนอมิ  

เทีย่วชม เกาะโคโลอาน 1 เกาะส าคญัของมาเกา๊...ขอพรเจา้แมท่บัทมิ 

หอระลกึดร.ซุนยดัเซน...ชมความงามโบสถเ์ซ็นปอล…ชอ้ปป้ิงจใุจ  

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 – วดัผูถ่อ – ชอ้ป 3 รา้น – ชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย – มาเกา๊  

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.และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.

หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าคณะเดนิทางตอ่สูเ่มอืงจไูห ่ขา้มดา่นสูเ่มอืงจไูห ่ 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของ

เมอืงจูไห่บรเิวณอา่วเซยีงหู จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกว่า 

“หวหีนี” เป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขมุ่กอยู่รมิทะเล  ผ่าน

ชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดที่

รัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดท้ าไวเ้พือ่เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 น าท่านเขา้ชม  หอทีร่ะลกึ ดร.ซนุยัดเซน ซึง่ถูกสรา้งโดยผูท้ีเ่คารพนับถอืท่าน สรา้งขึน้เพือ่ใหค้นรุ่นหลังได ้

รูจ้ักและระลกึถงึท่าน เพราะท่านเปรยีบเหมอืนเป็นบดิาของชาวจนียคุใหม่ เป็นผูท้ีม่พีระคุณกับชาวจนีอย่าง

ใหญ่หลวง เพราะเป็นผูป้ลดแอกชาวจีนใหร้อดพน้จากสังคมเดมิทีล่า้หลังและระบบกษัตรยิร์าชวงศ์ชงิ ซึง่

สญัลักษณ์ของหอทีร่ะลกึแหง่นีค้อืรปูปัน้เหมอืนของตัวทา่น ทีต่ัง้อยูท่างดา้นหนา้ของพพิธิภัณฑแ์ละแผ่นป้าย

ทีเ่ขยีนวา่“ เทยีนเซีย้ะเหวยกง ” ซึง่ทา่นก็เป็นผูเ้ขยีนดว้ยตัวของทา่นเอง 

น าท่านสู่ วัดผู่ถอ นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์นมัสการเจา้แม่กวนอมิ เพื่อความโชคด ี

นมสัการองคอ์มติรพทุธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมสัการพระพทุธเจา้ 4 พระองคเ์พือ่อายยุนืนาน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนูพเิศษ! เสรฟิเป่าฮือ้+ไวนแ์ดง) 

น าท่านแวะชมสนิคา้ที ่รา้นผา้ไหม รา้นขายของทีร่ะลกึ (สนิคา้โอท๊อป)ใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอื

เป็นของทีร่ะลกึแด่ตัวท่านเองใหท้่านชมผลติภัณฑผ์า้ไหมขึน้ชือ่ ท่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของ ฝากไดต้าม

อธัยาศัย ชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแด่ตัว

ท่านเอง น าท่านไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีและซือ้ยา

ครอบจักวาล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจาก

การโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอื

จะทาเพือ่ป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ให ้

หนา้เนียนใส    จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย  ตัง้อยูต่ดิชายแดนมาเก๊า 

เป็นศูนยก์ารคา้ตดิแอร ์มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้ก๊อปป้ีแบ

รนด์เนมชั ้นน าต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา 

ของเด็กเลน่ ฯลฯ  ทีน่ี่มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หมดซึง่เป็นทีน่ยิมมากของชาว

มาเกา๊และ ฮอ่งกงเนือ่งจากสนิคา้ทีน่ีม่คีณุภาพและราคาถูกใหท้่านไดช้อ้ป

ป้ิงเลอืกซือ้ สนิคา้ตามอธัยาศัย (อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพือ่สะดวก

ในการชอ้ปป้ิง)  น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงมาเก๊า โดยรถบัส ขา้มด่านกง๋เป่ย สูเ่มอืงมาเก๊า ผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืง ทา่นจะไดพ้บเมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิม ทีไ่มว่่านักเสีย่งโชคนักท่องเทีย่ว หรอืแมก้ระทั่งนักชอ้ป ต่าง

ตอ้งการไปเยอืนใหไ้ดซ้กัครัง้ในชวีติแตจ่ะมใีครสกักีค่นทีรู่ว้่าบนพืน้ทีเ่ล็กๆ ของเมอืงมาเก๊าจะประกอบไปดว้ย

มรดกโลกกวา่ 25 แหง่ จนไดรั้บฉายาวา่ “เมอืงแหง่มรดกโลก” 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

►►►►► สมัผัสเมอืงทีไ่มเ่คยหลับใหลดว้ยตวัคณุเองหรอืหัวหนา้ทัวรพ์า

เที่ยว ท่านสามารถเดินทางไปชมโชว์ที่  โรงแรม Wynn 

Macau กับการแสดงโชว์ตน้ไมแ้ห่งความรุ่งเรืองที่ท าจาก

ทองค าแทท้ีม่กี ิง่กา้นมากกว่า 2000 กิง่และใบกว่า 98000 ใบ

ทีท่ัง้หมดท าจากทองค า 24 กะรัต โดยตน้ไมท้องค าจะค่อยๆ

โผลข่ึน้มาและโชวม์งักร สญัลักษณ์แหง่ความรุง่เรอืงพรอ้มทัง้แสง,ส,ีเสยีงใหท้า่นไดช้ม นอกจากนีบ้รเิวณหนา้

โรงแรมยงัจัดการแสดงโชวน์ ้าพดุนตรพีรอ้มแสงระยบิระยบัตามจังหวะเพลงหรอืถา้ท่านตอ้งการเสีย่งดวง เชญิ

สมัผัสกบัเมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น (The Venetian) ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงอนัลอืชือ่มี

ของแบรนดเ์นมนานาชนดิ เสีย่งโชคกบั Casino อสิระใหท้า่นไดท้อ่งมาเกา๊ยามราตร.ี...ราตรสีวัสดิ ์

 

วนัทีส่าม  มาเก๊า – วดัเจา้แมก่วนอมิ – รา้นขนม – ผ่านชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – โบสถเ์ซ็นปอล –– 

สนามบนิมาเกา๊ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่เกาะโคโลอาน(Coloane) ทางใตข้องเกาะไท

ปา เกาะของชาวประมงสมัยก่อนเป็นอีกหนึ่งเขตของมาเก๊า

โดยรอบพื้นที่เต็มไปดว้ยตน้ไม ้หุบเขา หมู่บา้นและอ่าวเลียบ

ชายหาด มหีาดฮักซา(Hac Sa Beach)และหาดชอกวาน(Cheoc 

Van Beach) ปัจจบุนัเป็นยา่นทีเ่งยีบสงบทีส่ดุในยา่นตา่งๆของมา

เกา๊ มหีมูบ่า้นโคโรอานทีเ่ป็นโซนบา้นเรอืนเกา่ทีอ่นุรักษ์ไว ้พาขึน้

ชม รูปปั้นอามา่ (A-Ma Statue&Coloane Hill Park) บนยอดเขา

โคโลอานประดษิฐานองคร์ปูปัน้อามา่ องคเ์ทพธดิาแหง่ทอ้งทะเล

ผูศ้ักดิส์ทิธิห์รอืเจา้แมท่ับทมิ ทีเ่คารพนับถอืของชาวประมง องค์

รูปปั้นอาม่าออกแบบโดยช่างหนิทอ้งถิ่นสลักจากหินอ่อน ตัง้

ตระหง่านเหนือยอดเขามีความสูงประมาณ 19.99 เมตร จาก

บรเิวณจดุนีท้า่นสามารถชมววิทัศนยีภาพของเมอืงมาเกา๊และรอบ

ดนิแดนปากแม่น ้าเพริล์และจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศทีส่วยงาม



และร่มรืน่ (หมายเหตุ : การเดนิทางสูโ่คโลอานจะใชเ้ป็นรถบัสสาธารณะของทอ้งถิน่เท่านัน้และเมือ่ถงึจุดลง

รถจะตอ้งเดนิขึน้เขาตอ่เพือ่ไปชมรปูปัน้อามา่และน าทา่นลงจากโคโลอานโดยรถบสัสาธารณะ) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นสู ่วัดเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญแ่ละเกา่แกม่าก ทีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่13 ภายใน

วัดสัมผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิ และมนตข์ลังอันเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีดู่มเีสน่หใ์นแบบฉบับ

ของชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเด่นเป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ต่งองคท์รงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาว

ของจนีทีต่ัดเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม จากนัน้น าทุกท่านแวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ ตน้ต ารับ

ของเมอืงมาเกา๊ ชมองคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสมัฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรง

ดอกบวั มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลกูครึง่ผสมผสานระหว่างจนีกับโปรตุเกส 

ซึง่พระพักตร์เป็นพระแม่มารโีปรตุเกส สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืน

ใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้น่หลังไดร้ะลกึถงึ  จากนัน้พาทา่นเทีย่วรอบเกาะมาเกา๊ชม วหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ ี

ช ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจั์ดแสดงประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถ์

เซนตพ์อลนีไ้ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล  

น าคณะขึน้เขาโดยกระเชา้สู ่ป้อมเกยี มรดกโลก Guia Fortress 

ป้อมสรา้งขึน้เมือ่คศ. 1622 ป้อมแหง่นีเ้ป็นสัญลักษณ์ใหท้ราบว่า

เมือ่ในสมยัอดตี เป็นสถานทีเ่ตอืนความทรงจ าของคนโปตุเกสว่า

ทีน่ี่มกีารแย่งชงิทัง้ฮอลันดา และโปตุเกส เพือ่จะครอบครองใน

สถานทีเ่รยีกวา่ “มาเกา๊” ในปัจจุบัน ประกอบดว้ยตัวประภาคารที่

สรา้ง คศ.1864 สงู 91 เมตร นับเป็นประภาคารแห่งแรกในเอเชยี

ตะวันออก สถานที่แห่งนี้ยังมทีี่เก็บอุปกรณ์เตือนพายุสมัยก่อน

และยงัใชจ้นถงึทกุวันนี ้ใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพมมุสงูของมาเก๊า 

ทีท่่านไมเ่คยไดส้ัมผัสอยา่งแน่นอน และเป็นสถานทีส่ามารถชมววิมมุสงูของเมอืงมาเก๊าทีส่วยงามทีส่ดุและ

ทา่นไดช้มประวัตศิาสตรม์าเกา๊ทีม่เีรือ่งเลา่จากอดตี ทกุวันนีป้ระภาคารแหง่นีก้็ยงัสอ่งแสงสวา่งและยงัไมเ่คยที่

จะดับ (คนเราตอ้งสูน้ะครับ เพราะการแพไ้ม่ใช่แพท้ัง้ชวีติ ตอ้งมีวันหนึ่งทีเ่ราตอ้งชนะ ขอใหถ้งึวันนั้นทุกท่านครับ) 

(หมายเหต ุ: ป้อมเกยี ปิดทกุวันจันทร)์  ถงึเวลาอนัสมควร 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 าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่วซีา่ 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซีา่แบบหมูค่ณะ กรณีมเีหตทุีจ่ะตอ้งท าวซีา่เดีย่ว วซีา่ตดิเลม่พาสปอรต์จากประเทศไทย 

(กรณียกเลกิวซี่าหมู่คณะกระทันหัน) ลกูคา้จะเป็นฝ่ายช าระคา่วซี่าและค่าด าเนินการวซีา่เอง โดยการยืน่วซีา่เดีย่วจะใชเ้วลายืน่ 4 วัน
ท าการไมร่วมวนัหยดุราชการและเสาร-์อาทติย.์ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× 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 พรอ้มระบชุ ือ่พนักงานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์ ือ่พรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, 

วันทีใ่ด, ไปกับใครบา้ง, เบอร์โทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิทัง้ส ิ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 


