
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาเก๊า    :  สัมผสับรรยากาศสุดหรูและอลังการ THE VENETIAN  เมืองเวนิสเอเชีย 
 ซัวเถา   : ไหว้เจ้า เฮียงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) + ไต่ฮงกง เพ่ือความเป็นสิริมงคล อสิระเยี่ยมญาติ 1 วนั  
 จูไห่       : เมนูมื้อพเิศษ!!! เป๋าฮ้ือซีฟู๊ด ไวน์แดง + ช้อปป้ิงก๊งเป่ย  มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย  

 
ก าหนดการเดนิทาง  20-25 ก.ย. // 23-28 ต.ค. // 15-20 พ.ย. 61 

 
 



วนัแรก        สนามบินดอนเมือง– มาเก๊า – ซิตีท้วัร์ – เวเนเช่ียน - จูไห่ 

08.00 น.  คณะพร้อมกนั ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ 1-2  สายการบิน แอร์เอเชีย   
พบเจ้าหน้าที่บริษทัคอยให้การต้อนรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.20 น.  เดนิทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD762  
13.45 น.  เดินทางถึง มาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้าเพิร์ล มีอาณาเขต

ติดกบัต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะ
ไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 สะพาน คือสะพาน 
มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม. หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  
น าท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง  สร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค์ มีความสูง 18 
เมตร หนกักว่า 1.8 ตนั ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง
อร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองค์น้ีเป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองค์เจา้แม่กวนอิม แต่ว่ากลบัมีพระพกัตร์
เป็นหนา้พระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า ใน
โอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน..จากนั้นน าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิม และขอพรและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เพ่ือความเป็นศิ
ริมงคงท่ี วัดเจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นวดัใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในมาเก๊า สร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประดิษฐานของ
องคพ์ระพุทธรูปปางนิพพานประทบัอยูใ่นดอกบวั และ องคเ์จา้แม่กวนอิมในชุดเจา้สาวของจีนท่ีตดัเยบ็ดว้ยผา้ไหมอย่าง
งดงาม ชมโต๊ะหินท่ีใช้เป็นสถานท่ีลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนเม่ือปี ค.ศ.
1844 นอกจากน้ีท่านจะยงัไดช้มตน้บอนไซดดัเป็นรูปตวัหนงัสือจีน ท่ีส่ือความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาว และต านาน
ของตน้ไมแ้ห่งความรัก...น าท่านชม โบสถ์เซ็นต์ปอล สร้างข้ึนเม่ือตน้ศตวรรษท่ี 17 นบัเป็นสถานท่ีซ่ึงมีความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ และเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตก
ในดินแดนตะวกัออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ย่างรุนแรง ท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลือแค่เพียงบาน
ประตู และบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ท่ีสง่างาม หลงัจากมีการบูรณะข้ึนใหม่ในปีค.ศ.1991 ดา้นหลงัของซากโบสถแ์ห่งน้ีมี
การจดัสร้างพิพิธภณัฑท์างศาสนาข้ึน เพ่ือรวบรวมภาพเขียน และจดัแสดงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบพิธีทางศาสนา 
หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผูก่้อตั้งโบสถ ์ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญ่ีปุ่น และเวียดนามท่ีเสียชีวิต
เม่ือคราวท่ีเกิดเพลิงไหมค้ร้ังใหญ่ พาท่านแวะชิมขนมขึน้ช่ือของมาเก๊า พาท่านสัมผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่
ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแก

http://bit.ly/2NMk5YE


รนด์ พบกบัร้านคา้แบนด์เนมช่ือดงัมากมายกว่า 350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อมใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท่้านไดส้ัมผสักบัภตัตาคาร 
กว่า 30 แห่ง เพ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผสักบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี 
สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รี
สอร์ท โอเตล็ ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพ้ืนท่ีกวา้ง 1 ลา้นตารางฟุต ท่ีรวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้และ
ล าคลองคดเค้ียว   สมควรแก่เวลาน าท่านข้ามด่านสู่เมืองจูไห่ เมืองเศรษฐกจิพเิศษของจนี 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร ด้วยเมนู เป๋าฮ้ือ ซีฟู้ด ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  XIANGQUAN HOTEL (www.xq-hotel.com)  หรือเทียบเท่า  
วนัทีส่อง        จูไห่  - ซัวเถา-เฮียงบู๋ซัว –ไต่ฮงกง  

เช้า  บริการอาหารเช้า หลงัอาหาร.... น าท่านเดินทางสู่เมืองซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถ่ิน  ก าเนิด
ชาวแตจ๋ิ้วท่ีมีอาศยัอยูท่ ัว่โลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เฮ่ียงบู๋ซัว ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศ์
ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าท่ีใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยูเ่สมอ 
ปัจจุบนัเฮ่ียงบู๋ซวัไดผ้สมผสานกบัศาสนาพุทธใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั ใหท่้านไดน้มสัการเจา้พ่อเสือ ซ่ึงถือเป็นองคจ์ริงท่ี
ทางไทยไดจ้ าลองมาสู่ศาลเจา้พ่อเสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจ๋ิ้วถือวา่ในชีวิตหน่ึงส าหรับนกัธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมา
นมสัการสกัคร้ังหน่ึง ซ่ึงคนส่วนใหญ่หลงัจากนมสัการท่ีเฮ่ียงบู๋ซวัน้ีแลว้ กลบัมาก็จะท าการคา้ข้ึนประสบแต่ความส าเร็จ
ในชีวิต ทุกๆปีจะมีผูท่ี้มาบนบานและแกบ้น เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวดัมีทั้ง
เทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ ซ่ึงเป็นเทวรูปท่ีรักษาดูแลเร่ืองน ้า ประดิษฐานปิดทองอยูใ่นศาลเจา้พร้อมกนันั้นกย็งัมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยูใ่นวิหารหนา้ เป็นสถานท่ีสกัการะบูชาของคนซวัเถาอยา่งกวา้งขวาง และเป็นสถานท่ีท่ีชาว
จีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนบัถือกนัมาก จากนั้นน าท่านสู่ ไต่ฮงกง นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นท่ี
นบัถือของชาวจีนในเร่ืองความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบนัสุสานแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาค
ของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีเกิดจากหลวงพ่อตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศซ่์ง ตามจด
บนัทึกของโบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือเป็นคนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดท่ีอ าเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบไดจ่ิ้นส้ือเป็น
ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่แต่เห็นการปกครองและขา้ราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงคม์าถึงหมู่บา้นเหอผิงหล่ีมณฑล
กวางตุง้ ไดส้ร้างวดัสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ใหแ้ก่ชาวบา้นตลอดมา หลงัมรณภาพ
ชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ท่ีเหอ ผิงหล่ี และสร้างศาลเจา้ไวเ้พ่ือเป็นการร าลึกถึงบุญคุณและความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูน้ี้ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (อาหารแต้จิว๋ 18 อย่าง) หลงัอาหาร 
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั (พกัทีซั่วเถา)  HAPPY  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม  เมืองแต้จ๋ิว – วดัไคหงวน – เกาะมาหยู (ไฮตังม่า) – ซัวเถา 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว เป็นเมืองโบราณ เป็นตน้ก าเนิดของ “วฒันธรรม
จีนโพน้ทะเล” แห่งส าคญัอีกแห่ง ท่ีตอ้นรับการกลบับา้นของชาวจีนทัว่โลกดว้ยตึกรามบา้นช่องแบบโบราณท่ีบางแห่งมี
ประวติันบัพนัปีอยา่งไม่เปล่ียนแปลง น าท่านสู่ วัดไคหยวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแตจ๋ิ้ว เป็นวดัพุทธนิกายมหายานโบราณ 
สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรด์ิองค์ท่ี 7 แห่งราชวงศ์ถงั ซ่ึงมีนามรัชสมยัว่า “คายหยวน” ตรงกบัปี ค.ศ. 738 ภายในวดัยงัมี
วตัถุโบราณมากมายท่ีสร้างข้ึนต่างยคุต่างสมยักนั  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าท่านชม สะพานเซียงจ๊ือ เป็นสะพานโบราณขา้มแม่น ้าหานเจียง มี
ช่ืออีกช่ือวา่สะพานกวงจ้ี ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกของตวัเมืองแตจ๋ิ้ว เร่ิมสร้างในสมยัราชวงศซ์ง้ ตรงกบัปีค.ศ. 1170 โดย
ใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซ่ึงเป็นช่วงท่ีกวา้งท่ีสุด มีความกวา้งประมาณ 100 
เมตรเป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนท่ีเปิดปิดได ้สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางกลบัสู่เมืองซัวเถา แวะ เกาะมาหยู 
หรือไฮตงัม่า เพ่ือเยี่ยมชมวดัเจา้แม่ทบัทิม และนมสัการรูปป้ัน เจา้แม่ทบัทิม อนัศกัด์ิสิทธ์ิ  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าท่านเขา้ท่ีพกั HAPPY  HOTEL หรือเทียบเท่า 



วนัทีส่ี่  อสิระเยีย่มญาติ   (ไม่มีรถรับ-ส่ง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั หลงัอาหาร อิระเยี่ยมญาติตามอธัยาศยั (อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็) 

วนัทีห้่า        ซัวเถา-  จูไห่ – ร้านชาจงซา – โชว์หยวนหมิง ทีน่ั่ง  VIP 

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั หลงัอาหาร   น าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ระหวา่งการเดินทางใหท่้านไดส้มัผสั          
ธรรมชาติแบบท่ีราบลุ่มของมณฑลกวางตุง้ น าท่านแวะชิมชาข้ึนช่ือของเมืองซวัเถา 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหาร น าท่านชม พระราชวงัหยวนหมงิ เป็นสวนท่ีจ าลองมาจากสวน
หยวนหมิงท่ีนครปักก่ิง หลงัจากถูกท าลายโดยพนัธมิตร ในปี ค.ศ. 1860 ไดรั้บความเสียหายจนยากท่ีจะบูรณะ
พระราชวงัหยวนหมิง จึงไดร้ะดมงบประมาณก่อสร้างใหม่ถึง 600  ลา้นหยวน และชมโชวห์ยวนหมิง ประกอบดว้ยการ
แสดง แสง สี เสียง ชุดต่างๆ ยิ่งใหญ่อลงัการ อาทิเช่น เฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก ทั้ง
สนุกสนานและไดรั้บความรู้ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร  ชมโชว์อลงัการหยวนหมงิ 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  XIANGQUAN HOTEL (www.xq-hotel.com)  หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีห่ก     จูไห่ – หวีห่น่ี – ร้านบัวหิมะ – วดัไป่หลนิ – ช้อปป้ิงตลาดใต้ดินก๊งเป่ย –มาเก๊า – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั หลงัอาหาร พาท่านถ่ายรูปคู่กบั สญัลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าว
เซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล” หรือที่มช่ืีอเรียกว่า “หวีห่นี”่ เป็นรูปป้ันนางฟ้าถือไข่มุก ซ่ึงยื่นออกไปในทะเล ใหท่้านชม
ถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยูริ่มชายหาด ท่ีทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่น และท่ี
ไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน ้าไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือ มา้นัง่ ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนนัง่
เท่านั้น จึงตั้งช่ือวา่ถนนคู่รัก จากนั้นพาท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน หรือบัวหิมะ ใหท่้านไดรั้บฟังการบรรยายถึงสรรพคุณ
ของสมุนไพรจีน รวมทั้งใหท่้านไดรั้บบริการนวดฝ่าเทา้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย   น าท่านกราบนมสัการส่ิงศกัด์ิท่ี
ชาวเมืองจูไห่ใหค้วามนบัถือ ณ วดัไป๋หลนิ หรือวดัดอกบัวขาว กราบนมสัการเทพเจา้แห่งโชคลาภ, เทพเจา้กวนอู, เจา้แม่
กวนอิม, เทพเจา้ไฉ่ซินเอ๊ียะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร พาท่านสู่ ร้านผ้าไหม ชอ้ปป้ิงผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหมจีน เช่นผา้นวม 
ผา้ห่มไหม เส้ือผา้  เป็นตน้จากนั้นน าท่านเดินทางพาท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า เป็น
ศูนยก์ารคา้ติดแอร์ 5,000 กวา่ ร้านคา้ มีสินคา้ใหท่้านเลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชั้นน าต่าง ๆ ไม่วา่จะ
เป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ของเดก็เล่น ฯลฯ ท่ีน่ีมีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและ
ฮ่องกง เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถูก ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านขา้มด่านสู่
เมือง มาเก๊า  น าท่านเดินทางสู่สนามบิน (อสิระอาหารอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 

22.25 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบิน FD767 
00.15+1 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยสวสัดภิาพ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัราค่าบริการ   *** ราคาพเิศษไม่แจกกระเป๋า *** 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กต ่ากว่า 18 ปี  พกัเดี่ยว 

20-25 ก.ย. 61 // 15-20 พ.ย. 61 17,999.- 21,999.- 4,500.- 
23-28 ต.ค. 61 18,999.- 22,999.- 5,000.- 

 

***ถ้าลูกค้าต้องการเยีย่มญาต ิ2 วนั ลด 500 บาท / ท่าน (ไม่เที่ยวรายการวนัที่สาม) **** 



 
@ @ อตัรานีร้วม @ @ 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั // ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ // ค่าน ้ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการ
บิน YQ, CNTAX // ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม // ค่าท่ีพกั // ค่าน ้ าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน / ค่าวซ่ีากรุ๊ป 
แบบ 144 ชัว่โมง (ของมณฑลกวางตุง้) กรณีที่ทาง ตม.จีน ระงับการใช้วซ่ีากรุ๊ป แบบ 144 ช่ัวโมง ทางบริษัทขอเกบ็
ค่าวซ่ีา ทีเ่กดิขึน้ตามจริง และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีทีลู่กค้าแจ้งยกเลกิการเดินทาง 
ทางเราขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ ไม่ว่ากรณใีดทั้งส้ิน) 

   
@ @ อตัรานีไ้ม่รวม @ @ 

ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น  ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท์  // ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  // ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี) // ** ค่าทปิ 180 หยวน  / ท่าน ตลอดการเดินทาง** 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณทีีท่างรัฐบาลจีน ประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป แบบ 144 ช่ัวโมง  
ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการท าวซ่ีาเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท** 
 

@ @ เง่ือนไขการให้บริการ @ @ 
ในการจองคร้ังแรก มัดจ าท่านละ 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



 
เง่ือนไขในการให้บริการ เพิม่เตมิส าหรับสายการบินแอร์เอเซีย 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มี
การยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบช าระ
ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สายการบินก าหนด และบริษทัฯ จะหัก
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้    
 

@ @ หมายเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ี
จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ  
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและเวียดนามท่ีถือหนงัสือ
เดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวซ่ีา ณ ด่านตรวจคนเขา้
เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการ
กงสุลท่ีประจ าในต่างประเทศหรือส านกังานเจา้หนา้ท่ีกระทรวงการต่าง ประเทศท่ีประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วซ่ีา 1,200 บาท 
 

บริษทัฯ มีประกนัอุบัตเิหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 


