
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ทวัรม์าเกา๊ : รหสั MFM243 



Period ADL เด็ก 0-18ป ี SGL Size Flight 

02 - 04 ธันวาคม 2562 (จ-พ) 2,992 +5500 +3500 20 NX 

07 - 09 ธันวาคม 2562 (ส-จ) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

17 - 19 ธันวาคม 2562 (อ-พฤ) 2,992 +5500 +3500 20 NX 

18 - 20 ธันวาคม 2562 (พ-ศ) 2,992 +5500 +3500 20 NX 

19 - 21 ธันวาคม 2562 (พฤ-ส) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

10 - 12 มกราคม 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

           21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

29 ก.พ. - 2 มี.ค. 2563 (ส-จ) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

6 - 8 มีนาคม 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

7 - 9  มีนาคม 2563 (ส-จ) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

13 - 15  มีนาคม 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

20 - 22  มีนาคม 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

27 - 29  มีนาคม 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

 

M  A  C  A  O     Z  H  U  H  A  I   3 D A Y 

ชมเมอืงจ ำลองปำรสี ‘PARISIAN’  l   เมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

สกักำระเจำ้แมก่วนอมิ   l  ชมควำมงำมโบสถเ์ซ็นปอล  

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิแอรม์ำเกำ๊ (NX) 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่วซีำ่ 1,650 บำท ไมร่วมทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ 2,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ 

หมำยเหต ุ:  รำยกำรและรำคำทวัรน์ีเ้ป็นโปรโมช ัน่ หำกเกดิปัญหำใดๆ เช่น เทีย่วบนิล่ำชำ้เนอืงจำกสภำพอำกำศ กำรเมอืง หรอื

เป็นในสว่นของทำงสำยกำรบนิ ทำงเรำขอสงวนสทิธิจ์ะไมม่กีำรยกเลกิหรอืคนืเงนิใหล้ค.ไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้สิน้. 
 

 

วนัแรก สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– สนำมบนิมำเกำ๊ – เมอืงจไูห ่

20.00 น. คณะพรอ้มกัน  ณ  สนามบนิสวุรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 7 เคาน์เตอร ์L สายการบนิแอรม์าเกา๊ 

โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร   

22.45 น. ออกเดนิทางสู ่มำเกำ๊ สายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่NX 881 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

02.20+1น. ถงึ สนามบนิมาเก๊า ตัง้อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น ้าเพริล์ มี

อาณาเขตตดิกับต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพเิศษมาเก๊า มีเน้ือที่ทัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกันดว้ย

สะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.หลังผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าคณะเดนิทางตอ่สูเ่มอืงจูไห ่โดยรถบัสปรับอากาศ เดนิทางขา้มดา่นกงเป่ย สูเ่มอืงจูไห ่ 

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 



วนัทีส่อง จูไห่ – จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ – ถนนคู่รกั – วดัดอกบวัขำว – ร้ำนผ้ำไหม – ร้ำนบวัหมิะ – ร้ำนหยก – 

พระรำชวงัหยวนหมงิ  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางแวะถา่ยรูปกับสญัลักษณ์อันสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจูไหบ่รเิวณอา่ว

เซยีงหู จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ หรือทีม่ชี ือ่เรียกว่า “หวหีนี” เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร 

ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล  ผา่นชม ถนนคูรั่ก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาด

ทีรั่ฐบาลเมอืงจูไหไ่ดท้ าไวเ้พือ่เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วัดไป่หลนิหรอืวัดดอกบัวขาว ตัง้อยู่ทีเ่มอืงจูไห่ วัดไป่หลนิ 

เป็นวัดเล็กๆทีม่ีววิทวิทัศน์สวยงามมาก ภายในบรเิวณวัดจะมีบันไดเดนิขึน้ไปกราบ

นมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีช่าวจูไห่ใหค้วามนับถอื ไดแ้ก่ เทพเจา้แห่งโชคลาภ,เทพเจา้

กวนอู,เจา้แม่กวนอมิ ตามทางขึน้บันใดทัง้สองขา้งมตีน้สนปลูกไวต้ลอดสองขา้งทาง 

บรรยากาศร่มรืน่มากเมือ่ทา่นไดก้ราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัดครบหมดแลว้ บรเิวณ

ดา้นนอกก็จะมรีะฆังไวใ้หค้นทีไ่ปตขีอพร เพือ่ใหพ้รทีข่อสมดั่งทีป่ารถนา ต ี3 ครัง้แลว้พรทีข่อก็จะสัมฤทธิผ์ล อสิระ

ขอพรตามอัธยาศัย  น าท่านแวะชมสนิคา้ที ่รา้นผา้ไหม รา้นขายของทีร่ะลกึ (สนิคา้โอท๊อป)ใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็น

ของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเองใหท้า่นชมผลติภัณฑผ์า้ไหมขึน้ชือ่ ท่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของ ฝาก

ไดต้ามอัธยาศัย ชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยกใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแด่

ตัวทา่นเอง น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบ

จักวาล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ีชือ่เสยีงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดน

ความรอ้นเช่น น ้ารอ้นลวก หรือ น ้ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรือจะทาเพื่อ

ป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวังหยวนหมงิ พระราชวังแห่งน้ีถูกสรา้งขึน้แทนพระราชวังเก่าหยวนหมงิ ณ กรุงปักกิง่ 

พระราชวังแห่งน้ี ถูกสรา้งขึน้ใหม่อกีครัง้ ณ ใจกลางของ ภูเขาชลินิ ในเมอืง จูไห่ ท าใหส้วนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ย 

ขนุเขาทีเ่ขยีวชอุ่ม และ มพีืน้ทีค่รอบคลุมทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเท่ากับสวนเดมิใน

กรุงปักกิง่ สิง่ทีท่ าใหส้วนหยวนหมงิแหง่ใหม ่มคีวามแตกตา่งกับสวนเกา่ทีปั่กกิง่ คอืการเพิม่เตมิและตกแตกสวนที่

เป็นศลิปะ แบบตะวันตกผสมกับศลิปะจีน สวนหยวนหมงิใหม่ จงึถอืไดว้่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่จ าลองมาจาก

สถานที ่ในประวัตศิาสตร ์มคีณุคา่ทัง้ในแง่วัฒนธรรม ประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิการทอ่งเทีย่ว  

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

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำม จูไห่ – มำเก๊ำ – โบสถเ์ซ็นปอล – รำ้นขนม – วดัเจำ้แม่กวนอมิ –  ผ่ำนชมเจำ้แม่กวนอมิรมิทะเล – แวะ

ถำ่ยรปู The Parisian – The Venetian – สนำมบนิมำเกำ๊ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงมาเก๊า โดยรถบัสปรับอากาศ เดนิทางขา้มด่านกง๋เป่ย สู่เมอืงมา

เก๊า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนัน้พาท่านเทีย่วรอบเกาะมาเกา๊ ชมวหิารเซนตพ์อล 

ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจั์ด

แสดงประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลน้ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งศาสนา

ครสิตท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล  จากนัน้น าทุกท่าน แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ ตน้ต ารับ

ของเมอืงมาเกา๊ ผา่นชม องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสมัฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรง

ดอกบัว มคีวามสงู 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิลูกครึง่ผสมผสานระหว่างจนีกับโปรตุเกส ซึง่

พระพักตรเ์ป็นพระแม่มารีโปรตุเกส สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคนืใหก้ับจนี 

เพือ่คนใหรุ่้นหลังไดร้ะลกึถงึ 

น าท่านมาไหว ้วัดเจา้แม่กวนอมิ เป็นวัดใหญแ่ละเกา่แกม่ากทีส่ดุในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่

สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดสัมผัสไดถ้งึความศักดสิทิธแิละมนต์ขลังอันเก่าแก่ของ

สถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบับของชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษ

เห็นจะเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ ทีแ่ต่งองคท์รงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีต่ัดเย็บดว้ยผา้

ไหมอยา่งงดงาม  



น าทา่นแวะถา่ยรูป The Parisian เมอืงจ าลองของฝร่ังเศส เมอืงปารสี แหลง่ชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นม

นานาชนดิ  

น าท่านเขา้สู ่The Venetian ใหท้่านไดส้ัมผัสกับเมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น 

พบกับแหล่งชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิหรอืบางท่านตอ้งการเสีย่งโชค

กับ Casino ก็พอมเีวลาและพเิศษใหทุ้กท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการล่องเรอื ในคลองThe Venetian (หาก

ท่านสนใจล่องเรอืกอนโดลา่กรุณาตดิตอ่สอบถามไดท้ีไ่กดห์รอืหัวหนา้ทัวร์คะ)*อสิระอาหารเทีย่งเพือ่ความสะดวก

ในการชอ้ปป้ิงของทา่น จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางสสูนามบนิมาเกา๊ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครื่องกลับตามวัน

และเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

19.45 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่NX 882 

21.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.......................... 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,

การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตัวแทนบริษัท

(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจ

คนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณำ

อ่ำนรำยกำรและเงือ่นไขขอ้ตกลงอย่ำงละเอยีดก่อนท ำกำรจองทวัรห์รอืช ำระเงนิ จากนัน้จะถือว่าลูกคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของ

บรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมต๋ัีวเครื่องบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลทบ์นิตามรายการถูก

ยกเลกิหรอืสาเหตอัุนเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบทกุกรณี. 

 

ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิหรอืพาหนะอยา่งใด

อยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในสว่นนี้เพราะเป็นคา่ใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการ

เดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ 

 

ต ัว๋สำยกำรบนิไมส่ำมำรถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืกำรสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสำยกำรบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป้นไปโดยสายการบนิเป้นผูก้ าหนด ทางผุจ้ัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ REQUEST ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ งดการคนืบัตรโดยสาร และการยกเลกิการเดนิทาง 

ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หำกผูโ้ดยสำรถูกปฏเิสธกำรออกนอกประเทศไทยหรอืเขำ้ประเทศมำเก๊ำ 

จำกเจำ้หนำ้ทีแ่รงงำนไทยหรอืเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนนอกประเทศและเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงทีป่ระเทศมำเกำ๊ ทำงผูจ้ดัและทำง

สำยกำรบนิจะไมส่ำมำรถรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี ผูโ้ดยนสำยอำจจะตอ้งรบัผดิชอบคำ่ปรบัทีป่ระเทศมำเก๊ำเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสำยตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วำ่งหรอืตำมวนัเกดิทำงของต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้นีแ้ลว้แตท่ำงเจำ้หนำ้ทีต่รวจ

คนและสำยกำรบนิ ทำงผุจ้ดัไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
 

* อตัรำคำ่บรกิำรทวัรน์ีเ้ป็นทวัรท์ ีเ่ขำ้รำ้นชอ้ปป้ิงซึง่ร่วมกบักำรทอ่งเทีย่วแห่งประเทศจนีเพือ่สง่เสรมิใหม้กีำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้

พืน้เมอืงใหก้บันกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัคอืบวัหมิะ, หยก, ชำ, กำรนวดฝ่ำเทำ้, ไขมุ่ก, ผำ้ไหม, ฯลฯซึง่สนบัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยบำงสว่น

ใหท้ำ่นไดเ้ทีย่วในรำคำประหยดัจงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทำ่นทรำบวำ่รำ้นทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชม.....ซึง่จะใช้

เวลำรำ้นละประมำณ 60 นำทถีงึ 90 นำทซีือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกัไมม่กีำรบงัคบัใดๆท ัง้สิน้หำกไมเ่ขำ้

รำ้นชอ้ปป้ิงทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ทวัรเ์พิม่ทำ่นละ1,000 หยวน * 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ 
ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 



× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิทอ้งถิน่, คนขบัรถ, 2,000บำท/ทำ่น/ทรปิ 
× คา่วซีา่ 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซีา่แบบหมูค่ณะ กรณีมเีหตทุีจ่ะตอ้งท าวซีา่เดีย่ว วซีา่ตดิเลม่พาสปอรต์จากประเทศ

ไทย (กรณียกเลกิวซี่าหมู่คณะกระทันหัน ลูกคา้จะเป็นฝ่ายช าระค่าวซี่าและค่าด าเนินการวซี่าเอง โดยการยืน่วซี่าเดีย่วจะใช ้

เวลายืน่ 4 วันท าการไมร่วมวันหยดุราชการและเสาร-์อาทติย.์.) 
× คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
เดนิทำงขึน้ต ่ำ 20 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการ

เดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้  

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายในวัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

• หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

• หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังำนขำยมำทำงแฟกซ ์………. 

• ส่งรำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งส่งส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่ำตอ้งกำรเดนิทำง

ท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไม่สง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง(Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีำยคุงเหลอื ณ วนัเดนิทำงมำกกว่ำ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้ หำก

ไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถำม 
 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 

เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง : เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ

ไดทุ้กกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว  ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิาร

รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php

