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ทวัรม์าเกา๊ จูไห ่เวเนเช่ียน  3 วนั 2 คนื 

 

 

        ชอ๊ปป้ิง ณ ตลาดใตดิ้นกงเป่ย  ซ่ีงเป็นแหลง่ใหญ่ของเมืองจูไหมี่สนิคา้มากมาย - มาเกา๊ 

เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล – วิหารเซนตป์อล - เซนาโดส้แควร ์- THE VENETIAN - ชมทิวทศัน์ของถนน

คู่รกั The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก - แวะถา่ยรูปกบัสาวงาม “หวีห

น่ี” จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์  กราบนมสัการสิ่งศกัด์ิสทิธิ์ที่ชาวจูไหใ่หค้วามนับถอื ณ วดัผู่โถว –ชมโชว ์

หยวนหมิงหยวน การแสดงประกอบแสงสเีสยีงที่อลงัการมาก***(ราคาน้ีเฉพาะคนไทย) 

พเิศษเมนู..เป๋าฮื้อ + ไวนแ์ดง  
โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊  

 

ทวัรม์าเกา๊ : รหสั MFM132  
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***รายละเอยีดการเดินทาง*** 

วนัแรก สุวรรณภมิู – มาเกา๊ – จูไห ่– ชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย 

09.30 คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสุวรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 7 เคาน์เตอร ์N สาย

การบนิแอรม์าเกา๊ โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวก   

11.50 ออกเดินทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรม์าเกา๊  เที่ยวบนิที่ NX 885  

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

15.35 ถึงสนามบินมาเกา๊ ตัง้อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝัง่ทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลี่ยมปาก

แม่น า้เพริล์ มอีาณาเขตตดิกบัต าบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีน้ือที่ท ัง้หมด 25.8 ตร.

กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมทุรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมทุรมาเกา๊

กบัเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และ

สะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม.หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าคณะเดินทางต่อสู่

เมอืงจูไห่ โดยรถบสัปรบัอากาศ เดนิทางขา้มด่านกง๋เป่ย สู่เมอืงจูไห่ 

จากนั้นน าท่านไป ช้อปป้ิงก๋งเป่ย ต ัง้อยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็น

ศูนยก์ารคา้ตดิแอร ์มสีนิคา้ใหท่้านเลอืกมากมาย เช่น สนิคา้กอ๊ปป้ีแบ

รนด์เนมช ัน้น าต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา 

ของเด็กเล่น ฯลฯ  ที่น่ีมใีหท่้านไดเ้ลอืกซื้อหมดซึง่เป็นที่นิยมมากของชาวมาเกา๊และ ฮ่องกงเน่ืองจาก

สนิคา้ทีน่ี่มคุีณภาพและราคาถูกใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซื้อ สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่  ณภตัตาคาร ( ม้ือที่1 ) 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั JINJIANG INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 3*  พกัเมืองจูไห่ 

 

วนัที่สอง หวีหนี – รา้นหยก – รา้นผา้ไหม – รา้นบวัหมิะ – วดัผู่ถอ - โชวห์ยวนหมิงหยวน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั ( ม้ือที่2 ) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางแวะถ่ายรูปกบัสญัลกัษณอ์นัสวยงามโดดเด่นของเมอืงจูไห่บรเิวณอ่าวเซยีงหู   

จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ หรอืทีม่ชีื่อเรยีกว่า หวหีนี เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถอืไข่มกุอยู่รมิทะเล  แลว้  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ( ม้ือที่3 ) 
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แวะชมสนิคา้ที่ รา้นผา้ไหม รา้นขายของที่ระลกึ (สนิคา้โอทอ๊ป)ใหท่้านไดเ้ลอืกชื้อเป็นของฝาก หรือ

เป็นของทีร่ะลกึแด่ตวัท่านเองใหท่้านชมผลติภณัฑผ์า้ไหมขึ้นชื่อ ท่านสามารถเลอืกซื้อเป็นของ ฝากได ้

ตามอธัยาศยั ชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกี่ยวกบัหยกใหท่้านไดเ้ลอืกชื้อเป็นของฝาก หรอืเป็นของ

ที่ระลกึแด่ตวัท่านเอง น าท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยา

สมนุไพรจีนและซื้อยาครอบจกัวาล“บวัหมิะ”ของแท ้100% ยาประจ าบา้นที่มชีื่อเสยีงและมสีรรพคุณ

มากมาย ช่วยรกัษาแผลจากการโดนความรอ้นเช่น น า้รอ้นลวก หรือ น า้มนั ช่วยลดการอกัเสบและ

เกิดหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและ

ช่วยแกป้ญัหาสวิ ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส น าท่านสู่ วดัผู่ถอ นมสัการองคส์งักระจาย

เพือ่ความอุดมสมบูรณ์นมสัการเจา้แม่กวนอมิ เพือ่ความโชคดี นมสัการองคอ์มติรพทุธเจา้เพือ่การมี

สุขสวสัดแีละนมสัการพระพทุธเจา้ 4 พระองคเ์พือ่อายุยนืนาน จากนัน้เดนิทางผ่านชมถนนคู่รกั (The 

Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดที่รฐับาลเมอืงจูไห่ไดท้  าไวเ้พื่อเป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ 

จากนัน้น าท่านสู่ ชมโชวห์ยวนหมิงหยวน ชมโชวก์ารแสดงประกอบแสงสีเสียงที่อลงัการมาก 

ประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียงหนาน พระราชพธิีปราบดาภเิษกและ

การละเลน่ต่างๆ ซึง่ใชน้กัแสดงกว่ารอ้ยชวีติ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่  ณภตัตาคาร ( ม้ือที่4 )อิม่อรอ่ยกบัเมนูพเิศษ  เป๋าฮื้อ ไวน์แดง 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั JINJIANG INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 3*  พกัเมืองจูไห่ 

 

วนัที่สาม มาเกา๊ – วดัเจา้แม่กวนอมิ – รา้นขนม – โบสถเ์ซ็นปอล –  ผ่านชมเจา้แม่กวนอมิรมิทะเล 

–   **Venetian Casino** กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  ( ม้ือที่5 ) 
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น าท่านมาไหว ้วดัเจา้แม่กวนอิม เป็นวดัใหญ่และเก่าแก่มาก ที่สุดในมาเก๊า สรา้งขึ้นต ัง้แต่สมยั

ศตวรรษที่ 13 ภายในวดัสมัผสัไดถ้งึความศกัดิสทิธิ และมนตข์ลงัอนัเก่าแก่ของสถาปตัยกรรมของ 

ชาวจีนที่ดูมเีสน่หใ์นแบบฉบบัของชาวจีน และองคท์ี่โดดเด่นเป็น

พเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม ที่แต่งองคท์รงเครื่องดว้ยชุด

เจา้สาวของจีนที่ตดัเยบ็ดว้ยผา้ไหมอย่างงดงาม  จากนัน้น าทกุท่าน 

แวะชิมขนม ณ รา้นขายของฝากขึ้นชื่อ ตน้ต ารบัของเมืองมาเก๊า 

จากนัน้พาท่านเที่ยวรอบเกาะมาเกา๊ ชมวิหารเซนตพ์อล ซากโบสถ์

ทีม่ชีื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน ดา้นหลงัของโบสถม์พีพิธิภณัฑจ์ดัแสดงประวตัิของโบสถ ์

ซึ่งโบสถเ์ซนตพ์อลน้ีไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท์ี่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดน

ตะวนัออกไกล น าท่านเดินทางสู่ องคเ์จา้แม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจา้แม่กวนอิมปรางค์ทอง

สมัฤทธ์ิประทบัยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวามสูง 18 เมตร หนกักว่า 1.8 ตนั เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ

ลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกบัโปรตุเกส ซึ่งพระพกัตรเ์ป็นพระแม่มารีโปรตุเกส สรา้งขึ้นเพื่อเป็น

อนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ในโอกาสส่งมอบเกาะมากา๊คืนใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้่นหลงัไดร้ะลกึถงึ  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( ม้ือที่6 ) 

หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ Venetian ใหท้่านไดส้มัผสักบัเมือง

จ าลองของอติาลี เมืองเวเนเชี่ยน ใหท่้านไดส้มัผสักบัแหล่งช ้

อปป้ิงอนัลือชื่อมีของแบรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่าน

ตอ้งการเสี่ยงโชคกบั Casino ก็พอมีเวลา และใหทุ้กท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กบัการล่องเรือ 

Venetian ในคลอง  

(ตดิต่อหวัหนา้ทวัรค่์าใชจ่้าย) ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมาเกา๊  

19.00  เหนิฟ้ากลบัสุวรรณภมูิ โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เที่ยวบนิที่ NX 882  

                  (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

21.50   ถงึสนามบนิสุวรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

** หากทา่นที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นท า

การออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** 

  ขอบพระคุณทกุท่านที่ใชบ้รกิาร 
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(กรุป๊ออกเดินทางไดต้ ัง้แต่  10 ท่านข้ึนไป ) 

.…………………………กรณีคณะออกเดนิทางได…้…………………… 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15ท่านขึ้นไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทวัร)์    

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10ท่าน ไมอ่อกเดินทาง  

*** อตัราค่าบริการทวัรน้ี์  เป็นทวัรท์ี่เขา้รา้นชอ้ปป้ิง ซึ่งร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งประเทศจนี เพื่อส่งเสริมใหมี้การ

ประชาสมัพนัธส์นิคา้พื้นเมืองใหก้บันกัท่องเที่ยวท ัว่ไปไดรู้จ้กั คอื  บวัหิมะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเทา้ , ไข่มกุ , ผา้

ไหม , ฯลฯ  ซึ่งสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยบางสว่นใหท้่านไดเ้ที่ยวในราคาประหยดั  จึงเรยีนใหก้บันกัท่องเที่ยวทกุท่านทราบ

วา่  รา้นทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม.....ซึ่งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาท ีถงึ 90 นาท ีซื้อหรอืไม่ซื้อ

ข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ท ัง้สิ้น หากไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

เกบ็ค่าทวัรเ์พิม่ท่านละ 1,000 หยวน *** 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีงหรอืเด็กไม่มีเตยีง 

อายรุะวา่ง 2 - 12 ปี 

พกัเดี่ยว 

7 มี.ค. 60 9 มี.ค. 60 6,555.- 8,500.- 3,500.- 

9 มี.ค. 60 11 มี.ค. 60 6,555.- 8,500.- 3,500.- 

11 มี.ค. 60 13 มี.ค. 60 7,555.- 8,500.- 3,500.- 

17 มี.ค. 60 19 มี.ค. 60 7,555.- 8,500.- 3,500.- 

20 มี.ค. 60 22 มี.ค. 60 6,555.- 8,500.- 3,500.- 

25 มี.ค. 60 27 มี.ค. 60 7,555.- 8,500.- 3,500.- 

27 มี.ค. 60 29 มี.ค. 60 6,555.- 8,500.- 3,500.- 

28 มี.ค. 60 30 มี.ค. 60 6,555.- 8,500.- 3,500.- 

1 เม.ย. 60 3 เม.ย. 60 7,555.- 8,500.- 3,500.- 
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3 เม.ย. 60 5 เม.ย. 60 6,555.- 8,500.- 3,500.- 

4 เม.ย. 60 6 เม.ย. 60 6,555.- 8,500.- 3,500.- 

6 เม.ย. 60 8 เม.ย. 60 6,555.- 8,500.- 3,500.- 

8 เม.ย. 60 10 เม.ย. 60 7,555.- 8,500.- 3,500.- 

**หากทา่นที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นท า

การออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ 

รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ ข ัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี า้มนั  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่าวซี่าจนี แบบกรุป๊แลว้   

 ค่าเบี้ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสอืเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรีด ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 
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× ค่าภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอ์  านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดินทางข้ึนต า่ 15 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบริการ

เพิ่มเพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษทัขอสงวน

สทิธ์ิในการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ต่อไป โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ 

 กรุณาช าระเตม็จ านวน ภายหลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะท ัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบไุวท้ ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ 

 ส่งรายช่ือส ารองที่นัง่ ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัว่า

ตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วนัที่ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง

(Passport) มาให ้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอนัเกดิจากความผิดพลาดจากการ

สะกดช่ือ-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้สิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดอืนขึ้นไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต า่ 2 หนา้ หากไม่ม ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาต ัว๋เครื่องบนิโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์  าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงนิได ้

ทกุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ์ิ ไม่อาจ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 
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เมื่อท่านได้ท ารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลับ 
เพ่ือแจ้งนัดวัน ช าระเงิน โทร 02-7698141 ถึง 43 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญช ี ประเภท หมายเลขบัญช ี
 สาขาย่อย เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย ์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล์ บางกะป ิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย ์ 160-251742-5 
 เดอะมอลล์ บางกะป ิ บริษัท เอ็กซซ์อติก ฮอลิเดย ์จ ากดั ออมทรัพย ์ 281-2-22986-8 

 

 

 

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

