
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Period ADL SGL 0-18ป� Size Flight Available 

15 - 17 ก.ย. 61 (NEW) 4,994 3,500 8,500 20 NX 20 

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

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

22 - 24 ก.ย. 61 (NEW) 4,994 3,500 8,500 20 NX 20 

มาเก0า ไหว4พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน 
วัดซีซาน l วัดผูAถอ l วัดไปDหลิน l วัดกวนอิม l ศาลเจ4านาจา  

วัดเปากง l เจ4าแมAกวนอิมริมทะเล l วัดอามAา l วัดกวนอู 
หอระลึกดร.ซุนยัดเซน...ชมความงามโบสถRเซ็นปอล…ช4อปปUVงจุใจ  

ชมเมืองจําลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ 
เดินทางโดยสายการบินแอรRมาเก0า Air Macau  (NX) 



 

 

หมายเหตุ  :  ราคานี้ไมAรวมคAาวีซAา 1,500 บาท ไมAรวมทิปไกดRและคนขับรถ 1,500 บาท/ทAาน/ทริป 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

19.00 น. คณะพร4อมกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู4โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 5 เคานRเตอรR L สายการบินแอรR
มาเก0า โดยมีเจ	าหน	าท่ีจากบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก   

22.00 น. ออกเดินทางสู� มาเก0า สายการบินแอรRมาเก0า  เท่ียวบินท่ี NX881 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

วันท่ีสอง มาเก0า – จูไหA – หอท่ีระลึก ดร.ซุนยัดเซน – วัดซีซาน – วัดผูAถอ – วัดไปDหลิน – ช4อป 3 ร4าน – ช4อปปUVงกlงเปDย  

01.45 น. ถึง สนามบินมาเก0า ต้ังอยู�ในเขตมณฑลกวางตุ	ง บนชายฝ-.งทะเลด	านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม�น้ําเพิร1ล มี
อาณาเขตติดกับตําบลก2งเป3ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก2า มีเนื้อท่ีท้ังหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด	วย
คาบสมุทรมาเก2า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว�างคาบสมุทรมาเก2ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด	วย
สะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก2า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม.หลังผ�าน
พิธีการตรวจคนเข	าเมืองแล	ว นําคณะเดินทางต�อสู�เมืองจูไห� ข	ามด�านสู�เมืองจูไห�  
 นําทAานเข4าสูAท่ีพัก 365 ART HOTEL หรือเทียบเทAา 

เช4า   รับประทานอาหารเช4า ณ ห4องอาหารของโรงแรม  
นําท�านเดินทางแวะถ�ายรูปกับสัญลักษณ1อันสวยงามโดดเด�นของเมืองจูไห�
บริเวณอ�าวเซียงหู จูไห�ฟEชเชอร1เกิร1ล หรือท่ีมีชื่อเรียกว�า “หวีหนี” เปHนรูป
แกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข�มุกอยู�ริมทะเล  ผ�านชมถนนคู�รัก (The Lover 
Road) ซ่ึงเปHนถนนเลียบชายหาดท่ีรัฐบาลเมืองจูไห�ได	ทําไว	เพ่ือเปHนสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 

 นําท�านเข	าชม  หอท่ีระลึก ดร.ซุนยัดเซน ซ่ึงถูกสร	างโดยผู	ท่ีเคารพนับถือท�าน สร	างข้ึนเพ่ือให	คนรุ�นหลังได	รู	จักและ
ระลึกถึงท�าน เพราะท�านเปรียบเหมือนเปHนบิดาของชาวจีนยุคใหม� เปHนผู	ท่ีมีพระคุณกับชาวจีนอย�างใหญ�หลวง 
เพราะเปHนผู	ปลดแอกชาวจีนให	รอดพ	นจากสังคมเดิมท่ีล	าหลังและระบบกษัตริย1ราชวงศ1ชิง ซ่ึงสัญลักษณ1ของหอท่ี
ระลึกแห�งนี้คือรูปป-Uนเหมือนของตัวท�าน ท่ีต้ังอยู�ทางด	านหน	าของพิพิธภัณฑ1
และแผ�นปVายท่ีเขียนว�า“ เทียนเซ้ียะเหวยกง ” ซ่ึงท�านก็เปHนผู	เขียนด	วยตัวของ
ท�านเอง 
นําท�านเดินทางสู� วัดซีซาน (Xi Shan Si) เปHนอีกวัดท่ีมีความสวยงามต้ังอยู�ท่ี
เมืองจงซานใกล	กับจูไห� สร	างข้ึนสมัยราชวงศ1หมิง นมัสการเจ	าแม�กวนอิมและ
พระโพธิ์สัตว1ท่ีศักด์ิสิทธิ์ภายในวัด ชมหอระฆังและหอกลอง ชมความสวยงามของวัดขอพรสิ่งศักด์ิสิทธิ์ตามอัธยาศัย 
นําท�านสู� วัดผู�ถอ นมัสการองค1สังกระจายเพ่ือความอุดมสมบูรณ1นมัสการเจ	าแม�กวนอิม เพ่ือความโชคดี นมัสการ
องค1อมิตรพุทธเจ	าเพ่ือการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ	า 4 พระองค1
เพ่ืออายุยืนนาน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นนําท�านเดินทางสู� วัดไป̂หลินหรือวัดดอกบัวขาว ต้ังอยู�ท่ีเมืองจูไห� วัดไป̂
หลิน เปHนวัดเล็กๆท่ีมีวิวทิวทัศน1สวยงามมาก ภายในบริเวณวัดจะมีบันไดเดิน
ข้ึนไปกราบนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวจูไห�ให	ความนับถือ ได	แก� เทพเจ	าแห�งโชคลาภ,เทพเจ	ากวนอู,เจ	าแม�กวนอิม 



 

 

ตามทางข้ึนบันใดท้ังสองข	างมีต	นสนปลูกไว	ตลอดสองข	างทาง บรรยากาศร�มรื่นมาก
เม่ือท�านได	กราบไหว	สิ่งศักด์ิสิทธิ์ภายในวัดครบหมดแล	ว บริเวณด	านนอกก็จะมีระฆัง
ไว	ให	คนท่ีไปตีขอพร เพ่ือให	พรท่ีขอสมด่ังท่ีปารถนา ตี 3 ครั้งแล	วพรท่ีขอก็จะสัมฤทธิ์
ผล อิสระขอพรตามอัธยาศัย  แวะชมสินค	าท่ี ร	านผ	าไหม ร	านขายของท่ีระลึก 
(สินค	าโอท2อป)ให	ท�านได	เลือกชื้อเปHนของฝาก หรือเปHนของท่ีระลึกแด�ตัวท�านเองให	ท�านชมผลิตภัณฑ1ผ	าไหมข้ึนชื่อ 
ท�านสามารถเลือกซ้ือเปHนของ ฝากได	ตามอัธยาศัย ชมร	านหยก มีสินค	ามากมายเก่ียวกับหยกให	ท�านได	เลือกชื้อเปHน
ของฝาก หรือเปHนของท่ีระลึกแด�ตัวท�านเอง นําท�านไปผ�อนคลายความเม่ือยล	าด	วยการนวดฝ^าเท	าโดยการแช�เท	าด	วย
ยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท	 100% ยาประจําบ	านท่ีมีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย 
ช�วยรักษาแผลจากการโดนความร	อนเช�น น้ําร	อนลวก หรือ น้ํามัน ช�วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดน
ลวกได	ดี หรือจะทาเพ่ือปVองกันผิวไหม	เสียจากการตากแดดเปHนเวลานานและช�วยแก	ป-ญหาสิว ฝVา จุดด�างดําบน
ใบหน	าให	หน	าเนียนใส 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ! เสริฟเป̂าฮ้ือ+ไวน1แดง) 
จากนั้นนําท�าน ช4อปปUVงกlงเปDย  ต้ังอยู�ติดชายแดนมาเก2า เปHนศูนย1การค	าติดแอร1 มีสินค	าให	ท�านเลือกมากมาย เช�น 
สินค	าก2อปปhUแบรนด1เนมชั้นนําต�าง ๆไม�ว�าจะเปHนเสื้อผ	า รองเท	า กระเป3า นาฬิกา ของเด็กเล�น ฯลฯ  ท่ีนี่มีให	ท�านได	
เลือกซ้ือหมดซ่ึงเปHนท่ีนิยมมากของชาวมาเก2าและ ฮ�องกงเนื่องจากสินค	าท่ีนี่มีคุณภาพและราคาถูกให	ท�านได	ช	อปปEUง
เลือกซ้ือ สินค	าตามอัธยาศัย 
 นําทAานเข4าสูAท่ีพัก 365 ART HOTEL หรือเทียบเทAา 

วันท่ีสาม จูไหA – มาเก0า – วัดเจ4าแมAกวนอิม – ร4านขนม – ผAานชมเจ4าแมAกวนอิมริมทะเล – โบสถRเซ็นปอล – ศาลเจ4านาจา 
– วัดเปากง – วัดอามAา – วัดกวนไท – The Parisian – The Venetian – สนามบินมาเก0า – กรุงเทพฯ 

เช4า  รับประทานอาหารเช4า ณ โรงแรม  
นําคณะเดินทางสู�เมืองมาเก2า โดยรถบัส ข	ามด�านกjงเป̂ย สู�เมืองมาเก2า ผ�านพิธีการตรวจคนเข	าเมือง 
นําท�านสู� วัดเจ4าแมAกวนอิม เปHนวัดใหญ�และเก�าแก�มาก ท่ีสุดในมาเก2า สร	างข้ึนต้ังแต�สมัยศตวรรษท่ี 13 ภายในวัด
สัมผัสได	ถึงความศักดิสิทธิ และมนต1ขลังอันเก�าแก�ของสถาป-ตยกรรมของ ชาวจีนท่ีดูมีเสน�ห1ในแบบฉบับของชาวจีน 
และองค1ท่ีโดดเด�นเปHนพิเศษเห็นจะเปHนองค1เจ	าแม�กวนอิม ท่ีแต�งองค1ทรงเครื่องด	วย
ชุดเจ	าสาวของจีนท่ีตัดเย็บด	วยผ	าไหมอย�างงดงาม จากนั้นนําทุกท�านแวะชิมขนม ณ 
ร	านขายของฝากข้ึนชื่อ ต	นตํารับของเมืองมาเก2า ชมองค1เจ	าแม�กวนอิมริมทะเล เปHน

องค1เจ	าแม�กวนอิมปรางค1ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 
เมตร หนักกว�า 1.8 ตัน เปHนองค1เจ	าแม�กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว�างจีนกับ
โปรตุเกส ซ่ึงพระพักตร1เปHนพระแม�มารีโปรตุเกส สร	างข้ึนเพ่ือเปHนอนุสรณ1ให	กับมา
เก2าในโอกาสส�งมอบเกาะมาก2าคืนให	กับจีน เพ่ือคนให	รุ�นหลังได	ระลึกถึง 



 

 

จากนั้นพาท�านเท่ียวรอบเกาะมาเก2าชม วิหารเซนต1พอล ซากโบสถ1ท่ีมีชื่อออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด	านหลังของโบสถ1มีพิพิธภัณฑ1จัดแสดงประวัติของโบสถ1 
ซ่ึงโบสถ1เซนต1พอลนี้ได	รับการยกย�องให	เปHนอนุสาวรีย1แห�งศาสนาคริสต1ท่ียิ่งใหญ�ท่ีสุด
ในดินแดนตะวันออกไกล  
นําท�านเดินทางสู� ศาลเจ	านาจา ต้ังอยู�บริเวณด	านหลังประตูเซนต1ปอล เหมาะสําหรับ
ท�านท่ีต	องการขอลูกหลาน,ขอให	มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ1เหมือนองค1นาจาท่ีมีฤทธิ์
มาก ซุกซน กล	าหาญ หากท�านท่ีมาขอลูกแล	วจะต	องไปไหว	องค1แม�นาจาท่ีต้ังอยู�
ข	างๆภายในศาลด	วย เพ่ือท่ีจะให	ลูกท่ีโตมาว�านอนสอนง�ายด	วย. 

 นําท�านเดินทางสู� วัดเปากง ต้ังอยู�ติดกับศาลเจ	าแห�งเทพการแพทย1 (Temple of Divinity of Medicine) สร	างข้ึน
เม่ือปh ค.ศ.1889 เนื่องจากความอดอยากยากแค	นของชาวบ	านท่ีโดนเจ	าหน	าท่ีรัฐเอารัดเอาเปรียบ จึงได	มีการรวมตัว
กันเพ่ือสร	างศาลและอัญเชิญองค1เปาปุVนจิ้นมาประทับ เพ่ือให	ชาวเมืองอยู�ดีมีสุข เหมาะท่ีจะมาไหว	ขอพรจากเทพเปา
กงให	ช�วยป-ดเป̂าคนปองร	าย ขอพรเรื่องเอกสารสัญญาต�างๆ ไม�ให	ถูกเอารัดเอา
เปรียบ ขอพรเรื่องการสอบกฎหมาย,ทนายความ. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท�านเดินทางสู� วัดอาม�า (A-Ma Temple) เจ	าแม�ทับทิม วัดสําคัญวัดนึงของมา

เก2าและเปHนท่ีมาของชื่อเรียกเมืองมาเก2า สร	างข้ึนเพ่ืออุทิศให	แก�อาม�าหรือท่ีรู	จักกัน
ในอีกชื่อว�า “เจ	าแม�ทับทิม” วัดเดิมแห�งนี้ต้ังอยู�ริมฝ-.งทะเล แต�ป-จจุบันมีการถมท่ีเพ่ิมข้ึน ภายในศาลประดิษฐานองค1
เจ	าแม�ทับทิมหรือองค1เทพธิดาแห�งท	องทะเล ผู	ท่ีมีขอพรส�วนใหญ�จะเปHนผู	ท่ีทําธุรกิจ
การค	าด	านการขนส�งเพ่ือขอให	การเดินทางราบรื่น,ปลอดภัยปราศจากอุปสรรค ชม
ก	อนหินก	อนแรกท่ีอาม�าเหยียบเม่ือถึงแผ�นดินมาเก2า ขอพรตามความเชื่อท่ีมีมา
ยาวนานตามอัธยาศัย 

 นําท�านสู� วัดกวนไท (Kuan Tai Temple) ศาลเจ	าพ�อกวนอู ต้ังอยู�ใกล	กับจัตุรัสเซ
นาโด	แสควร1 สร	างข้ึนระหว�างปh ค.ศ.1723-1795 เพ่ือเปHนท่ีประดิษฐานขององค1เทพเจ	ากวนอูท่ีได	ชื่อว�าเปHนผู	มี
คุณธรรม ซ่ือสัตว1 และกตัญzูรู	คุณ วัดกวนไทต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีใจกลางเมืองของสมัยก�อน วัดแห�งนี้จึงเปHนสถานท่ีท่ีเหล�า
พ�อค	าหรือคนทําธุรกิจจะมาใช	เปHนสถานท่ีในการตกลงสัญญาทําการค	ากัน เพราะเชื่อว�าองค1กวนอูนั้นจะให	ความ
ยุติธรรมกับทุกคน และได	รับความนิยมจากนักธุรกิจและนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมาไหว	ขอพรเปHนจํานวนมากและขอ
พรจากองค1ม	าเซกเทา ม	าคู�ใจขององค1กวนอูให	มีลูกน	องบริวารดีจะช�วยส�งเสริมให	ธุรกิจการงานประสบความสําเร็จ  
แวะถ�ายรูปคู�หอไอเฟล ณ The Parisian ท�านได	สัมผัสกับเมืองจําลองของฝรั่งเศส เมืองปารีส และให	ทุกท�านเปEด
ประสบการณ1ใหม�กับหอไอเฟล ไม�รวมค�าข้ึนกระเช	าสู�ชั้น7 ขอหอไอเฟล (หากท�านมี
ประสงค1ท่ีจะข้ึนหอไอเฟล กรุณาแจ	งกับทางหัวหน	าทัวร1 โดยค�าลิฟท1ประมาณ 
HKG150 หรือบางท�านต	องการอยากจะเท่ียว Parisian (หากมีเวลามากพอ) 

 นําท�านเข	าสู� The Venetian ให	ท�านได	สัมผัสกับเมืองจําลองของอิตาลี เมืองเวเน
เชี่ยน ให	ท�านได	สัมผัสกับแหล�งช	อปปEUงอันลือชื่อมีของแบรนด1เนมนานาชนิด หรือบางท�านต	องการเสี่ยงโชคกับ 



 

 

Casino ก็พอมีเวลา และให	ทุกท�านเปEดประสบการณ1ใหม�กับการล�องเรือ Venetian ในคลอง (ฟรี) อิสระท�านจนถึง
เวลาอันสมควร นําท�านเดินทางสู�สนามบินมาเก2า 

 หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือทําการเช็คอินก�อนข้ึนเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ1ฉุกเฉินท่ี
อาจเกิดข้ึน เช�น สภาพการจราจรท่ีคับค่ัง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก1,หัวหน	าทัวร1
,คนขับรถ)เปHนผู	พิจารณาและบริหารเวลาอย�างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค	าไม�สามารถข้ึน
เครื่องกลับตามวันและเวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทัวร1. 

19.00 น.  เหินฟVาสู�สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอรRมาเก0า เท่ียวบินท่ี  NX 882                    
21.00 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.......................... 
 

*ทAานใดมีไฟลRทบินภายในประเทศตAอ โปรดแจ4งให4บริษัทฯทราบในวันจองทัวรRท้ังนี้เพ่ือประโยชนRของตัวทAานเอง* 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร1ท�องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ข้ันตอนการตรวจคนเข	าเมืองของแต�ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต	องแจ	งให	ทราบล�วงหน	าโดยมี
ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก1,หัวหน	าทัวร1,คนขับรถของแต�ละประเทศ)เปHนผู	บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับ
สภาพการจราจร,การตรวจคนเข	าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนท่ีไม�ได	มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน1ของผู	เดินทางเปHนสําคัญ...กรุณาอAานรายการและเง่ือนไขข4อตกลงอยAางละเอียดกAอนทําการจองทัวรRหรือชําระเงิน
จากนั้นจะถือว�าลูกค	ารับทราบตามข	อกําหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน ทางบริษัทจะไม�รับผิดชอบทุกกรณี. 

 
* อัตราคAาบริการทัวรRนี้  เปtนทัวรRท่ีเข4าร4านช4อปปUVง ซ่ึงรAวมกับการทAองเท่ียวแหAงประเทศจีน เพ่ือสAงเสริมให4มีการประชาสัมพันธR
สินค4าพ้ืนเมืองให4กับนักทAองเท่ียวท่ัวไปได4รู4จัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , การนวดฝDาเท4า , ไขAมุก , ผ4าไหม , ฯลฯ  ซ่ึงสนับสนุน
คAาใช4จAายบางสAวนให4ทAานได4เท่ียวในราคาประหยัด  จึงเรียนให4กับนักทAองเท่ียวทุกทAานทราบวAา  ร4านทุกร4านจําเปtนต4องรบกวน
ทุกทAานแวะชม.....ซ่ึงจะใช4เวลาร4านละประมาณ 60 นาที ถึง 90 นาที ซ้ือหรือไมAซ้ือข้ึนอยูAกับความพอใจของลูกค4าเปtนหลัก  ไมA
มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน หากไมAเข4าร4านช4อปปUVง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคAาทัวรRเพ่ิมทAานละ 1,000 หยวน * 
อัตราคAาบริการรวม 
 ค�าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค�าภาษีสนามบิน และค�าภาษีน้ํามัน  

 ค�ารถโค	ชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท�า (พัก 2-3 ท�าน/ห	อง)  

 ค�าธรรมเนียมเข	าชมสถานท่ีต�างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 ค�าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค�าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท�องเท่ียว วงประกันท�านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม1) 
อัตราคAาบริการนี้ไมAรวม 

× ค�าใช	จ�ายส�วนตัวของผู	เดินทาง อาทิ ค�าทําหนังสือเดินทาง ค�าโทรศัพท1 ค�าอาหาร เครื่องด่ืม ค�าซักรีด ค�ามินิบาร1ในห	องและค�า
พาหนะต�างๆ ท่ีมิได	ระบุในรายการ 



 

 

× ค�าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป3าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว�าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ�เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค�าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได	ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล	ว 

× ค�ามัคคุเทศก1ท	องถ่ิน และหัวหน	าทัวร1อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค�าทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท�าน/ทริป  ชําระหน4างาน  ณ  สนามบิน 

× ค�าวีซ�า 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) 

× คAาทิปหัวหน4าทัวรRแล4วแตAความพึงพอใจของทAาน 

×  

× ค�าวีซ�า 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) เปHนวีซ�าแบบหมู�คณะ กรณีมีเหตุท่ีจะต	องทําวีซ�าเด่ียว วีซ�าติดเล�มพาสปอร1ตจากประเทศไทย 
(กรณียกเลิกวีซ�าหมู�คณะกระทันหัน) ลูกค	าจะเปHนฝ^ายชําระค�าวีซ�าและค�าดําเนินการวีซ�าเอง โดยการยื่นวีซ�าเด่ียวจะใช	เวลายื่น 4 
วันทําการไม�รวมวันหยุดราชการและเสาร1-อาทิตย1. 

× ภาษีมูลค�าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย 3 % 
เดินทางข้ึนต่ํา 15 ทAาน หากตํ่ากว�ากําหนด กรุ2ปจะไม�สามารถเดินทางได	 หากผู	เดินทางทุกท�านยินดีท่ีจะชําระค�าบริการเพ่ิมเพ่ือให	

คณะเดินทางได	 ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค1ให	ท�านต�อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออก
เดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต�อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ	งให	ท�านทราบล�วงหน	า  

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 
 ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากท่ีท�านส�งเอกสารการจองภายในวัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าทัวร1เต็มจํานวน  

 หากไม�ชําระตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให�ลูกค�าท�านอ่ืนท่ีรออยู� 

 หากชําระไม�ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว�าท�านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม�มีเง่ือนไข 

 เม่ือท�านชําระเงินไม�ว�าจะท้ังหมดหรือบางส�วน ทางบริษัทฯถือว�าท�านได�ยอมรับเง่ือนไขและข�อตกลงต�างๆท่ีได�ระบุไว�ท้ังหมด
นี้แล�ว 

 หากชําระเงินในแต�ละส�วนแล,ว โปรดส�งสําเนาการโอนเงิน พร,อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ ………. 

 ส�งรายช่ือสํารองท่ีนั่ง ผู,เดินทางต,องส�งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ือพร,อมยืนยันว�าต,องการเดินทาง
ท�องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ,าง, เบอรโทร // [หากไม�ส�งสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให, ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไม�รับผิดชอบค�าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช,ในการจองตั๋ว
เครื่องบินท้ังส้ิน 

โปรดตรวจสอบPassport : จะต4องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวAา 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน4ากระดาษอยAางต่ํา 2 หน4า  
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : เนื่องจากเปHนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร1ชําระเงินค�าจองค�าทัวร1แล	ว ไม�สามารถยกเลิก เลื่อน 
ขอคืนเงินได	ทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเข	าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต�างประเทศ ปฏิเสธมิให	เดินทางออก หรือ เข	าประเทศท่ี
ระบุไว	 ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�คืนค�าทัวร1ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เม่ือท�านออกเดินทางไปกับคณะแล	ว 
ถ	าท�านงดการใช	บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม�เดินทาง พร	อมคณะถือว�าท�านสละสิทธิ์ ไม�อาจเรียกร	องค�าบริการและเงินมัด
จาคืน ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 



 

 


