
 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

วนัแรก สนำมบินดอนเมือง – มำเก๊ำ – วหิำรเซนต์พอล – โบสถ์เซนต์โดมินิค-วดันำช่ำ-ช้อปป้ิงเซนำโด้ 

04.30 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 โดยสำยกำรบินแอร์เอเชียเทีย่วบินที ่FD760 (ไม่ระบุทีน่ั่ง )  
10.20 น. เดินทางถึง มำเก๊ำ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองมาเก๊า ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตก

ของสามเหล่ียมปากแม่น ้าเพิร์ล มีอาณาเขตติดกบัต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 
25.8 ตร.กม ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบั
เกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม และสะพานมิตรภาพท่ีมี
ระยะทาง 4.5 กม พำท่ำนเช็คอนิเข้ำสู่โรงแรมทีพ่กั (พกัทีม่ำเก๊ำ) TOWNS WELL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ โรงแรมทีพ่กั หลงัจากนั้นพาท่านชม วหิำรเซนต์พอล ซากโบสถท่ี์มีช่ือเสียง
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถ์มีพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซ่ึงโบสถเ์ซนต์
พอลน้ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออก  
จากนั้นพาท่านสู่ วดันำช่ำ วดัท่ีอุทิศส าหรับการสักการะนาช่าถูกก่อสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 โบสถจี์นโบราณ
เล็กๆ แห่งน้ีตั้งอยูใ่กลก้บัซากองคก์รเจซูอิตท่ีส าคญัประจ าภูมิภาคท่ีแสดงถึงตรรกะแห่งอุดมคติของชาติตะวนัตก
และจีน เป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของวฒันธรรมท่ีหลากหลายและอิสรภาพทางศาสนาของมาเก๊า  
พาท่านชม โบสถ์เซนต์โดมินิค โบสถท่ี์มีความสัมพนัธ์กบัคณะสงฆพ์ระแม่มารีแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1587 
โดย 3 บาทหลวงนิกายโดมินิกนัชาวสเปนท่ีมาจากอะคาปุลโกในเมก็ซิโก และโบสถน้ี์เองท่ีไดตี้พิมพ์
หนงัสือพิมพ ์A Abelha da China ("The China Bee") ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพภ์าษาโปรตุเกสฉบบัแรกบนแผน่ดินจีน
ในวนัท่ี 12 กนัยายน ค.ศ. 1822 ส่วนหอระฆงัดา้นหลงัอาคารไดมี้รการปรับเปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑข์นาดเล็ก 
..อิสระใหท้่าน ช้อปป้ิงเซนำโด้แสควร์ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยมแลว้ยงัโดดเด่นดว้ยพื้นถนนท่ีปูลาดดว้ย
กระเบ้ือง เป็นลอนคล่ืนเปรียบเสมือนทอ้งทะเลอนัอุดมสมบูรณ์ และยา่นน้ียงัรายลอ้มไปดว้ยอาคารต่างๆ ท่ี
ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตลย์โุรปหลากสีสันสวยงามยิง่นกั ท าใหรู้้สึกเหมือนกบัวา่ก าลงัเดินชอ้ปป้ิงอยู่
ในมหานครลอนดอนอยา่งไรอยา่งนั้นท่ีน่ีจดัวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงซ่ึงรวมไวด้ว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย ไม่วา่จะเป็น 
เส้ือผา้แฟชัน่ สินคา้แบรนดเ์นม เฟอร์นิเจอร์โบราณ เคร่ืองประดบั รวมไปถึงของท่ีระลึก ภตัตาคารอาหาร

http://bit.ly/2NMk5YE


โปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีนตามแบบต าหรับดัง่เดิม รวมไปถึงร้านขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขาย
สินคา้เพื่อสุขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปัจจุบนั ฯลฯ 

***อสิระอำหำรค ำ่เพ่ือควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยว*** 
วนัทีส่อง มำเก๊ำ - จูไห่ - สัญลกัษณ์เมืองจูไห่ “หวีห่น่ี”  - ถนนคู่รัก - พระรำชวงัหยวนหมิง - วดัผู่ถ่อ  - บัวหิมะ - หยก 
    -ช้อปป้ิงตลำดใต้ดินก๊งเป่ย - มำเก๊ำ 

***อสิระอำหำรเช้ำตำมอธัยำศัย*** 
สมควรแก่เวลำพำท่ำนข้ำมด่ำนสู่เมืองจูไห่ 

เมืองจูไห่ เป็นเมืองเศรษฐกิจ 1 ใน 5 ของจีน และยงัเป็นเมืองตากอากาศยอดฮิตของชาวมาเก๊าและฮ่องกง 
พาท่านถ่ายรูปคู่กบั สัญลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล” หรือทีม่ี
ช่ือเรียกว่ำ “หวีห่น่ี” เป็นรูปป้ันนางฟ้าถือไข่มุก ซ่ึงยืน่ออกไปในทะเล ใหท้่านชม ถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยูริ่ม
ชายหาด ท่ีทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่น และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก 
เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน ้าไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือ มา้นัง่ ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงตั้ง
ช่ือวา่ถนนคู่รัก  
จากนั้นพาท่านชม พระรำชวงัหยวนหมิง แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนแทนพระราชวงัใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักก่ิง 
พระราชวงัแห่งน้ี ถูกสร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ใน
เมือง "จูไห่" ท าใหส้วนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขนุเขาท่ีเขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง 
มีเน้ือท่ี 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นท่ี
ราบ ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ สร้างข้ึนเท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน ภายในสวนมี
ทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปกก่ิง เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบดว้ย
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนงัเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  ด้วยมื้อพเิศษ ซีฟู๊ด เป๋ำฮ้ือ + ไวน์แดง น าท่านเดินทางสู่ วดัผู่ถ่อ เป็นวดั
จีนซ่ึงประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมซ่ึงเช่ือวา่วดัแห่งน้ีได ้สร้างข้ึนเพื่อเปรียบเสมือนวดัท่ีอยูบ่นเกาะผูถ่่อซาน 
เผือ่ใหป้ระชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้ักการบูชาขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอิม จากนั้นแวะผอ่นคลายความเม่ือยลา้
ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจกัวาล บัวหิมะ ของแท ้100% ยาประจ า
บา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น ้าร้อนลวก หรือ น ้ามนั ช่วย
ลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดน  ลวกไดดี้ หรือจะทาเพื่อป้องกนัผวิไหมเ้สียจากการตากแดดเป็น
เวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ให้หนา้เนียนใส  น าท่านเดินทางสู่ร้ำนหยก อิสระใหท้่าน
ชมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหยกจีน พาท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลำดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ติด
แอร์ 5,000 กวา่ ร้านคา้ มีสินคา้ใหท้่านเลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชั้นน าต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ท่ีน่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและ
ฮ่องกง เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถูก ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   

***อสิระอำหำรค ำ่เพ่ือควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยว*** 
สมควรแก่เวลาพาท่านขา้มด่านกลบัสู่เกาะมาเก๊าและเขา้สู่ท่ีพกั 



วนัทีส่ำม  วดัอำม่ำ-เจ้ำแม่กวนอมิปรำงค์ทอง - วดัเจ้ำแม่กวนอมิ - สนำมบินดอนเมือง  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่กั หลงัอาหาร...พาท่านสู่ วดัอำม่ำ ถูกก่อตั้งข้ึนมาก่อนท่ีจะมีเมืองมาเก๊าซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยประตูทางเขา้ ซุม้ประตูแห่งการร าลึก หอสวดมนต ์หอแห่งความเมตตา หอเจา้แม่กวนอิม และศาลาเซ้ิงเจา้
ชานลิน (ศาลาพุทธ) ท่ีลว้นอุทิศใหแ้ด่เทพศกัด์ิสิทธ์ิองคต่์างๆ ในสถานท่ีเดียวท าใหว้ดัอาม่าเป็นตวัแทนของ
วฒันธรรมจีนท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากลทัธิขงจ้ือ ลทัธิเต๋า พุทธศาสนา และความเช่ือพื้นบา้นต่างๆ พำท่ำนแวะ
ถ่ำยรูปกบัเจ้ำแม่กวนอมิมองทะเลหรือเจ้ำแม่กวนอมิปรำงค์ทอง สร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสูง 18 
เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรอง
เหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่ กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบั
มีพระพกัตร์เป็นหนา้พระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสร้างข้ึนเพื่อเป็น
อนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า ในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน พำท่ำนช้อปป้ิงร้ำนขนม ของฝากช่ือดงัของมาเก๊า  
นมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ี วดัเจ้ำแม่กวนอมิ ท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานท่ีแห่งน้ีชาว
มาเก๊าใหค้วามเคารพนบัถือเป็นอยา่งมาก มีเทพศกัด์ิสิทธ์ิมากมายหลายพระองค ์เช่น เจา้แม่กวนอิม,เจา้พ่อกวนอู
,พระสังคจาย,เจา้แม่ทบัทิมฯลฯ... 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารพาท่านสู่ The Venetian ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย ภายใน
พร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงร้านคา้แบนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 
350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อมใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท้่านไดส้ัมผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่าน
ช่ืนชอบ พร้อมใหท้่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสัน
สดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเตล็ ศูนยก์ารคา้ในร่มสุด
หรูพื้นท่ีกวา้ง 1 ลา้นตารางฟุต ท่ีรวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้และล าคลองคดเค้ียว (ไม่รวมค่า
นัง่เรือ) แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ The Parisian Macaoโรงแรมแห่งใหม่ล่าสุดของเกาะมาเก๊าเปิดข้ึน 
ในธีมโรแมนติกแห่งกรุงปารีส โดยจ าลองหอไอเฟสขนาดคร่ึงหน่ึงของของจริงมาไวด้า้นหนา้  

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบิน 

19.50 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD765 (ไม่ระบุที่น่ัง)   
21.35 น. ถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวสัดิภำพ... 

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

อตัรำค่ำบริกำร   *** รำยกำรนีเ้ป็นรำยกำรโปรโมรช่ัน ไม่มีแจกหมวกกบักระเป๋ำ *** 
 

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 

8,999.- 11,999.- 3,000.- 

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 

10,599.- 13,599.- 3,500.- 

 



 
 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน ** 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีไ่ม่จัดหัวหน้ำทวัร์ร่วมเดินทำงในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน แต่มีไกด์ท้องถิ่น ** 

**รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนรัฐบำลจีน เพ่ือโปรโมทกำรท่องเที่ยว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำท ี-1 ช่ัวโมง** 
 

@ @ อตัรำนีร้วม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
- ค่าท่ีพกั  
- คา่น ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 
- ค่าน ้ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX 
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  
- วซ่ีากรุ๊ป แบบ 144 ชัว่โมง (ของมณฑลกวางตุง้) 

กรณีทีท่ำง ตม.จีน ระงับกำรใช้วซ่ีำกรุ๊ป แบบ 144 ช่ัวโมง ทำงบริษัทขอเกบ็ค่ำวซ่ีำ ทีเ่กิดขึน้ตำมจริง และ ทำงบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด (ในกรณีทีลู่กค้ำแจ้งยกเลกิกำรเดินทำง ทำงเรำขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่ำทวัร์ 
ไม่ว่ำกรณใีดทั้งส้ิน) 
 

@ @กรณีลูกค้ำต้องกำรใบก 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  
- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเดี่ยวเข้ำประเทศจีน **ในกรณทีีท่ำงรัฐบำลจีน ประกำศยกเลกิวซ่ีำกรุ๊ป 

แบบ 144 ช่ัวโมง ผู้เดินทำงต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ในกำรท ำวซ่ีำเพิม่ ท่ำนละ 1,500 บำท** 
 

@ @ เง่ือนไขกำรให้บริกำร @ @ 

เง่ือนไขกำรจอง ช ำระเต็มจ ำนวนตำมรำยกำรระบุ  



* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำกรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน ทั้งหมดหรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* ถา้หากท่านไม่เขา้ร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขในกำรให้บริกำร เพิม่เติมส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสาย
การบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้    

 
@ @ หมำยเหตุ @ @ 

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าในกรณีท่ีมีการข้ึนลง
ของเงินตราต่างประเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ / ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะ
รับผดิชอบต่อปัญหากรณีนดัหยดุงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ี
ดี เพื่อใหท้่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเท่ียว 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและ
เวียดนามท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
โดยไม่สามารถขอวซ่ีา ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
ตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจ าในต่างประเทศหรือส านกังานเจา้หนา้ท่ีกระทรวง
การต่าง ประเทศท่ีประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วซ่ีา 1,200 บาท 
 



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

 

****โปรแกรมกำรเดนิทำงสำมำรถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 
ทั้งนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส่ิงส ำคญัที่สุด 


