
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



ก ำหนดกำรเดนิทำง    เดือนกนัยำยน  2561 – เดือนมกรำคม 2562  ( 3 วนั 2 คืน ) 
 

วนัแรก  สนำมบินดอนเมือง – มำเก๊ำ – วดัเจ้ำแม่กวนอมิ - เซนต์พอล - วดัเปำกง - เซนำโด้ - วดักวนอู  
-  THE VENETIAN – ฮ่องกง  

04.00 น.  คณะพร้อมกนั ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 เคำน์เตอร์ 1-2  สำยกำรบิน แอร์เอเชีย  พบ
เจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทคอยให้กำรต้อนรับ 

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

06.40 น.  เดินทำงสู่มำเก๊ำ โดยเทีย่วบินที ่FD760   (ไม่ระบุทีน่ั่ง ) 
10.20น.  เดินทางถึง มำเก๊ำ ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้าเพิร์ล มี

อาณาเขตติดกบัต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย
คาบสมุทรมาเก๊า,เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนัดว้ย
สะพาน 2 สะพาน คือสะพาน มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม. หลงัผา่น
พิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พาท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ีวดัเจ้ำแม่กวนอิม ท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี 
ความเก่าแก่และความงดงามของสถานท่ีแห่งน้ีท าให้เกิดต านานเล่าขานอยูห่ลายเร่ือง....พาท่านชม วหิำรเซนต์
พอล ซากโบสถท่ี์มีช่ือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถมี์พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของ
โบสถ ์ซ่ึงโบสถเ์ซนตพ์อลน้ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในดินแดน
ตะวนัออกไกล  ..พาท่านสู่วดัเปำกง ตั้งอยูติ่ดกบัศาลเจา้แห่งเทพการแพทย ์สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ 1889 เน่ืองจาก
ความอดอยากแคน้ของชาวบา้นท่ีโดนเจา้หนา้ท่ีรัฐเอารัดเอาเปรียบ จึงมีการรวมตวักนัเพื่อสร้างศาลและอญัเชิญ
องคเ์ปาบุน้จ้ินมาประทบั เพื่อใหช้าวเมือวอยูดี่กินดี ใหท้่านไดไ้หวข้อพรเทพเปากงให้ช่วยปัดเป่าคนปองร้าย หรือ
หากใครท่ีท าธุรกิจก็เหมาะท่ีจะมาขอพรให้เทพเปากงช่วยดูแลในเร่ืองเอกสารสัญญาต่างๆ ไม่ใหถู้กเอารัดเอา
เปรียบ นอกจากนั้นแลว้แวะแกช้งกบัเทพเจา้ประจ าตวั ท่ีหอเทพไทส่้วยเอ๊ียท่ีมีมากถึง 60 องค ์ตามแต่ปีนกัษตัร 

http://bit.ly/2NMk5YE


อิสระใหท้่าน ช้อปป้ิงเซนำโด้แสควร์ แหล่งชอ้ปป้ิงหรือยา่นการคา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะมาเก๊า มีร้านคา้และ
สินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมายพาท่านแวะร้านคา้ปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า ซ่ึงมีทั้งเส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั ฯลฯ พา
ท่านสู่วดักวนอู (ศำลเจ้ำกวนอู) ไดรั้บความนิยมจากนกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาไหวเ้ป็นจ านวนมาก 
โดยวดักวนไทนั้นถือวา่ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีใจกลางเมืองของสมยัก่อน โดยไดรั้บการสร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ.1723-1795 
เพื่อเป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์ทพเจา้กวนอูท่ีไดช่ื้อวา่เป็นผูมี้คุณธรรม ซ้ือสัตว ์และกตญัญูรู้คุณ ดงันั้นใน
สมยัก่อนวดัแห่งน้ีจึงเป็นสถานท่ีท่ีเหล่าพอ่คา้หรือคนท าธุรกิจจะมาใชเ้ป็นสถานท่ีในการตกลงสัญญาท าการคา้
กนั เพราะเช่ือวา่องคก์วนอูนั้นจะใหค้วามยติุธรรมกบัทุกคน สมควรแก่พาท่านสัมผสับรรยากาศของลาสเวกสั
แห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และ
สถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนด ์พบกบัร้านคา้แบนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อมใหบ้ริการแก่ท่าน ให้
ท่านไดส้ัมผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมใหท้่านไดส้ัมผสักบั
บรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั้งอยู่
ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเตล็ ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพื้นท่ีกวา้ง 1 ลา้นตารางฟุต ท่ีรวมเอา
ความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้และล าคลองคดเค้ียว   

***อสิระอำหำรค ำ่เพ่ือควำมสะดวกในกำรเที่ยวชมเวเนเช่ียน*** 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่ำเรือ โดยสำรเรือสู่เกำะฮ่องกง 
น ำท่ำนเข้ำทีพ่กั (พกัทีฮ่่องกง)  MK HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

วนัทีส่อง  วคิทอเรีย – วดัแชกงหมิว- จิวเวอร่ี - อ่ำวน ำ้ตื้น  –ช้อปป้ิงจิมซำจุ่ย - Symphony of Lights 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยติ่มซ ำ   
น าท่านเดินทางสู่ วคิทอเรีย VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าววคิทอเรีย ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก และชม
สถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างอนัทนัสมยัยคุปัจจุบนั อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF CHINA 
TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ท่ีสูงท่ีสุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบนั ฯลฯ  
น าท่านไปไหวห้ลวงพอ่แชกง ท่ี วดัแชกงหมิง หรือวดักงัหันน ำโชค ข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิในดา้น
ของโชคลาภทรัพยสิ์นเงินทอง และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนัน าโชคท่ีมีช่ือเสียงของวงการการท่องเท่ียว
ฮ่องกง ท่ีไม่วา่ทวัร์ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคล
ใหก้บัชีวติดว้ยกนัทั้งส้ิน จากนั้นน าท่านเยีย่มชม โรงงำนจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของเกาะฮ่องกง 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่ “อ่ำวน ำ้ตื้น  Repulse Bay” หาดทรายรูปจนัทร์เส้ียวแห่งน้ี สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงและยงัใชเ้ป็นฉาก
ถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ือง น าท่านกราบนมสัการขอพรจากองครู์ปป้ันเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อ
เป็นสิริมงคลท่ีบริเวณ ชำยหำด REPULSE  BAY น าท่านขา้มสะพานต่ออาย ุซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายุ
เพิ่มข้ึน 3 ปี....อิสระใหท้่านสนุกกบัการ ช้อปป้ิงย่ำนจิมซำจุ่ย หรือยา่นถนนนาธานท่ีคนไทยเรียกกนั เป็นแหล่ง
รวมสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าช่ือดงันานาชนิด อาทิเช่น เส้ือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เขม็ขดั, น ้าหอมหรือของเด็กเล่น 
ณ จุดชอ้ปป้ิงช่ือดงั อาทิเช่น DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL 
อีกทั้งท่านยงัสามารถ เลือกซ้ือของฝากของคุณหนูท่ี TOY R US ฯลฯ  

***อสิระอำหำรค ำ่เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง*** 



 
 
 
 
 
น าทุกท่านไปชมโชว์ยงิแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโตก้นัตามจงัหวะเสียงเพลง Symphony 
of Lights ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาซ่ึงเป็นการ
แสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆ ท่ีตั้งอยูส่องฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรียโดยบน
ดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติช์ก็จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้
เห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 
น ำท่ำนเข้ำทีพ่กั (พกัทีฮ่่องกง)  MK HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

วนัทีส่ำม  อสิระช้อปป้ิงตำมอธัยำศัย - ฮ่องกง  – มำเก๊ำ –สนำมบินดอนเมือง 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยติ่มซ ำ  อิสระตามอธัยาศยั ไม่มีรถบริการ  

อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงหรือเลือกซ้ือทวัร์ 
เลือกซ้ือเพิ่ม : ไหวพ้ระใหญ่เกาะลนัเตา รวมรถรับส่ง 2,000 บาท/ท่าน ( 8 ท่านข้ึนไป ) 
เลือกซ้ือเพิ่ม : ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์รวมรถรับส่ง 3,000 บาท/ท่าน ( 8 ท่านข้ึนไป ) 

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจกัรแห่งจินตนาการน้ีประกอบดว้ยพื้นท่ี 4 ส่วน ไดแ้ก่ เมนสตรีท-ยเูอสเอ, แอดเวนเจอร์
แลนด์, แฟนตาซีแลนด ์และทูมอร์โรวแ์ลนด ์ซ่ึงแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตวั ท่องอเมริกาฉบบั
ยอ่ส่วนอยา่งมีชีวติชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พร้อมดว้ยทาวน์สแควร์ ร้านคา้น่ารักๆ และหอสังเกตการณ์วคิตอเรีย 
จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด ์ผจญภยักบัการล่องเรือท่องป่าท่ีเตม็ไปดว้ยสิงสาราสัตวต์ลอด
เส้นทางและโชวแ์รงระเบิดท่ีต่ืนเตน้ เขา้สู่อาณาจกัรแห่งแฟนตาซี ท่ีซ่ึงคุณจะไดพ้บกบัปราสาทซินเดอเรลลา และ
วงดนตรีประสานเสียงมิคก้ีเมาส์ พร้อมดว้ยเอฟเฟคตเ์คล่ือนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลดัไปยงัอาณาจกัรของ
มนุษยต่์างดาวและขา้มเวลาไปยงัทูมอร์โรวแ์ลนดดิ์นแดนแห่งอนาคต และส่ิงท่ีพลาดไม่ไดคื้อ รถไฟเหาะ Space 
Mountain แน่นอนวา่อยา่ลืมแวะไปถ่ายรูปกบัมิคก้ี และจบัมือกบัเจา้เป็ดช่ือกอ้งโลก และโซนใหม่ล่าสุด ไม่ควร
พลาดกบั IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุก๊ตานานาชาติ ซ่ึงแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว ้โดย
ตุก๊ตาจะมีการเคล่ือนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของแต่ละชาติ และอยา่ลืมแวะทกัทายตุก๊ตาสวมชุดประจ าชาติของไทย.... 
ทวัร์เกำะลนัเตำ น าท่านเดินทางสู่ เกำะลนัเตำ ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในคาบสมุทรฮ่องกง น าท่านน่ังกระเช้ำ Ngong ping 360จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิง เป็นกระเชา้ท่ียาวท่ีสุด
ในโลก ท่านจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา (กรณีกระเชา้ปิดจะใชร้ถโคช้ข้ึนแทน และถา้เกิด
เหตุสุดวสิัยไม่สามารถเท่ียวเกาะลนัเตาได ้จะพาทุกท่านไปเท่ียวสถานท่ีอ่ืนแทน) พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณ
ของหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege)บนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์อิสระเท่ียวชมการแสดงกลางแจง้
มากมาย บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหวา่งความเจริญ และ
วฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวัใหท้่านนมสัการพระใหญ่วดัโป่หลิน องคพ์ระสร้างจากการเช่ือมแผน่สัมฤทธ์ิ
ถึง 200 แผน่ หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต้



หลงัจากนั้นใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมท่ีCity gate Outletเป็นตึกท่ีขายแต่สินคา้ราคาลดพิเศษ 50-80% 
ข้ึนไป ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ นาฬิกา มีอยู ่70 กวา่ยีห่อ้ เช่นNike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, 
CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs และชั้นใตดิ้นจะมี Supermarket ขนาด
ใหญ่ใหทุ้กท่านได ้

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนโดยสำรเรือสู่สนำมบินมำเก๊ำ 
19.50 น.  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 765 (ไม่ระบุทีน่ั่ง) 
21.35 น. ถึง สนามบินดอนเมืองด้วยควำมสุขและควำมประทบัใจ 

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

อตัรำค่ำบริกำร 
ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  เด็กต ่ำกว่ำ 18 ปี พกัเดี่ยว 

09-11 ก.ย.//17-19, 18-20, 24-26 ต.ค.//11–13, 25-27 พ.ย.61 
06-08, 13-15, 20-22 ม.ค.62 

12,555.- 15,555.- 3,500.- 

08-10, 21-23, 22-24 ก.ย.//23-25, 24-26 พ.ย.//30 พ.ย.-02 ธ.ค.61 
04-06, 05-07, 11-13, 12-14, 18-20, 19-21 ม.ค.62 

13,555.- 16,555.- 3,900.- 

15-17, 16-18 ก.ย.61 
11-13, 15-17, 16-18, 25-27, 27-29, 28-30, 29-31 ต.ค.61 

13,999.- 16,999.- 4,500.- 
 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณทีีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน ** 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่ไม่จัดหัวหน้ำทวัร์ร่วมเดินทำงในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน แต่มไีกด์ท้องถิ่น ** 

**รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนสนันสนุนกำรท่องเทีย่ว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำท ี-1 ช่ัวโมง** 
 

@ @ อตัรำนีร้วม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
- ค่าท่ีพกั  
- ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 
- ค่าน ้ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX 
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ 

 
 
 

 



@ @กรณลีูกค้ำต้องกำรใบก ำกบัภำษี@ @ 
 -     กรุณาแจง้เซลลต์ั้งแต่การจองและช าระเงิน                                
 -  ส่งช่ือ // ท่ีอยู ่// เลขท่ีผูเ้สียภาษี ท่ีถูกตอ้ง 
       -     ทางบริษทัไม่สามารถแกไ้ขใบเสร็จยอ้นหลงัใหไ้ด ้           
 -  ทางบริษทัไม่สามารถออกใบก ากบัภาษียอ้นหลงัได ้
 -     กรณีลูกคา้ท าใบเสร็จสูญหายหรือช ารุดทางบริษทัไม่สามารถออกใบใหม่ใหลู้กคา้ได ้
 
 

@ @ อตัรำนีไ้ม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์ 
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี) 

- ***ค่ำทปิไกด์ หัวหน้ำทวัร์ และคนขบัรถ  1,500 บำท ตลอดกำรเดินทำง  
 

@ @ เง่ือนไขกำรให้บริกำร @ @ 

เง่ือนไขกำรจอง ช ำระเต็มจ ำนวนตำมรำยกำรระบุ  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำกรณยีกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืน
เงิน ทั้งหมดหรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* ถา้หากท่านไม่เขา้ร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน 

 
 



เง่ือนไขในกำรให้บริกำร เพิม่เติมส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการ
บินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้  

 
 
  

 

@ @ หมำยเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกั
ค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของ
เงินตราต่างประเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ / ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบ
ต่อปัญหากรณีนดัหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี เพื่อให้
ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเท่ียว ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศ
บงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและเวียดนามท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื่น
ขอวซ่ีาก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวซ่ีา ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวท่ี
ประสงค์จะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจ าใน
ต่างประเทศหรือส านกังานเจา้หนา้ท่ีกระทรวงการต่าง ประเทศท่ีประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วซ่ีา 1,200 บาท 
 

บริษทัฯ มีประกนัอุบัตเิหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 

 

****โปรแกรมกำรเดนิทำงสำมำรถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 
ทั้งนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส่ิงส ำคญัทีสุ่ด 


