
 
 
 
          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง เดือนกันยายน  2561 – เดือนมกราคม 2562     ( 3 วัน 2 คืน ) 
 
 
 
 
 
 



 
วันแรก สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – วิหารเซนต์พอล – โบสถ์เซนต์โดมินิค-วัดนาชา่-ช้อปปิ้งเซนาโด้ 

04.30 น.  คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 1-2  สายการบิน แอร์เอเชีย  
พบเจ้าหน้าทีบ่ริษัทคอยให้การต้อนรบั 

06.40 น.  เดินทางสูม่าเก๊า โดยสายการบินแอรเ์อเชียเที่ยวบนิที่ FD760 (ไม่ระบุทีน่ั่ง )  
10.20 น. เดินทางถึง มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า ต้ังอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก

ของสามเหลี่ยมปากแมนํ้่าเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตําบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือที่ทั้งหมด 
25.8 ตร.กม ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับ
เกาะไทปาจะเช่ือมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม และสะพานมิตรภาพที่มี
ระยะทาง 4.5 กม พาท่านเชค็อินเข้าสู่โรงแรมที่พัก (พักที่มาเก๊า) TOWNS WELL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ โรงแรมที่พกั หลังจากน้ันพาท่านชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีช่ือเสียง
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลน้ี
ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออก  
จากน้ันพาท่านสู่ วัดนาช่า วัดที่อุทิศสําหรบัการสักการะนาช่าถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 โบสถ์จนีโบราณเล็กๆ 
แห่งน้ีต้ังอยู่ใกล้กับซากองค์กรเจซูอิตที่สําคญัประจําภูมิภาคท่ีแสดงถึงตรรกะแห่งอุดมคติของชาติตะวันตกและจีน 
เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงของวัฒนธรรมที่หลากหลายและอิสรภาพทางศาสนาของมาเก๊า  
พาท่านชม โบสถ์เซนต์โดมินคิ โบสถ์ที่มีความสัมพันธ์กับคณะสงฆ์พระแม่มารีแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1587 
โดย 3 บาทหลวงนิกายโดมินิกันชาวสเปนที่มาจากอะคาปุลโกในเม็กซิโก และโบสถ์น้ีเองที่ได้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ A 
Abelha da China ("The China Bee") ซึง่เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาโปรตุเกสฉบับแรกบนแผ่นดินจีนในวันที่ 12 
กันยายน ค.ศ. 1822 ส่วนหอระฆังด้านหลังอาคารได้มีรการปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก 
..อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ เป็นแหล่งช้อปป้ิงยอดนิยมแล้วยังโดดเด่นด้วยพ้ืนถนนที่ปูลาดด้วยกระเบ้ือง 
เป็นลอนคลื่นเปรียบเสมือนทอ้งทะเลอันอุดมสมบูรณ ์และย่านน้ียังรายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปหลากสีสันสวยงามย่ิงนัก ทําให้รูส้ึกเหมือนกับว่ากําลังเดินช้อปป้ิงอยู่ในมหานครลอนดอน
อย่างไรอย่างน้ันที่น่ีจัดว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงซึ่งรวมไว้ด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าแบ
รนด์เนม เฟอร์นิเจอร์โบราณ เครื่องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส 
และอาหารจีนตามแบบตําหรับด่ังเดิม รวมไปถึงร้านขนมอบ ขนมพ้ืนเมือง ร้านขายสินค้าเพ่ือสุขภาพ ร้านขายยา
ทั้งแบบแผนโบราณ และปัจจบัุน ฯลฯ 

***อิสระอาหารค่าํเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว*** 
 
 
 
 
 



 
วันที่สอง มาเก๊า - จูไห่ - สัญลักษณเ์มืองจูไห่ “หว่ีหนี่”  - ถนนคูร่ัก - พระราชวังหยวนหมิง - วัดผู่ถ่อ  - บัวหิมะ - หยก 
    -ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย - มาเก๊า 

***อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย*** 
สมควรแก่เวลาพาท่านข้ามด่านสู่เมืองจูไห่ 

เมืองจูไห่ เป็นเมืองเศรษฐกิจ 1 ใน 5 ของจนี และยังเป็นเมืองตากอากาศยอดฮิตของชาวมาเก๊าและฮ่องกง 
พาท่านถ่ายรูปคู่กับ สญัลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มี
ชื่อเรียกว่า “หว่ีหนี่” เป็นรปูป้ันนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งย่ืนออกไปในทะเล ให้ท่านชม ถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริม
ชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อน และที่ได้ช่ือว่าถนนคู่รัก 
เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งนํ้าได้มีการนําเก้าอ้ี หรือ ม้าน่ัง ซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนน่ังเท่าน้ัน จึงต้ัง
ช่ือว่าถนนคู่รัก  
จากน้ันพาท่านชม พระราชวังหยวนหมิง แห่งน้ีถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักก่ิง พระราชวัง
แห่งน้ี ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกคร้ัง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห"่ ทําให้
สวนแห่งน้ีโอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเน้ือที่ 1.39 ตาราง
กิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพ้ืนที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตาราง
เมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกก่ิง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ อาท ิเสาหนิคู่ สะพาน
ข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตําหนังเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ด้วยม้ือพิเศษ ซีฟู๊ด เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง นําท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็น
วัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเช่ือว่าวัดแห่งน้ีได้ สร้างขึ้นเพ่ือเปรียบเสมือนวัดที่อยู่บนเกาะผู่ถ่อซาน 
เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม จากน้ันแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วย
การนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจําบ้านที่มี
ช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น นํ้าร้อนลวก หรือ นํ้ามัน ช่วยลดการ
อักเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดน  ลวกได้ดี หรือจะทาเพ่ือป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและ
ช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดําบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส  นําท่านเดินทางสู่ร้านหยก อิสระให้ท่านชมผลิตภัณฑ์ที่
ทําจากหยกจีน พาท่านช้อปป้ิงที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ต้ังอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า 
ร้านค้า มีสินคา้ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปป้ีแบรนด์เนมช้ันนําต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 
นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่น่ีมีให้ท่านได้เลอืกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เน่ืองจากสินค้า
ที่น่ีมีคุณภาพและราคาถูก ใหท้่านได้ช้อปป้ิงเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย   

***อิสระอาหารค่าํเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว*** 
สมควรแก่เวลาพาท่านข้ามด่านกลับสู่เกาะมาเก๊าและเข้าสู่ที่พัก 

 
 
 



 
วันที่สาม  วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - สนามบินดอนเมือง  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ัก หลังอาหาร...พาท่านสู่ วัดอาม่า ถูกก่อต้ังขึ้นมาก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าซึ่งประกอบ
ไปด้วยประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่งการรําลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และศาลาเซิ้งเจ้า
ชานลิน (ศาลาพุทธ) ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศกัด์ิสิทธ์ิองค์ต่างๆ ในสถานท่ีเดียวทําให้วัดอาม่าเป็นตัวแทนของ
วัฒนธรรมจีนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า พุทธศาสนา และความเช่ือพ้ืนบ้านต่างๆ พาท่านแวะ
ถ่ายรูปกับเจ้าแม่กวนอิมมองทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค์ มีความสูง 18 
เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรอง
เหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ีเป็นเจ้าแม่ กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมี
พระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมทีโ่ปรตุเกสต้ังใจสร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์
ให้กับมาเก๊า ในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน พาท่านช้อปปิง้ร้านขนม ของฝากช่ือดังของมาเก๊า  นมัสการเจา้
แม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งน้ีชาวมาเก๊าให้
ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก มีเทพศักด์ิสิทธ์ิมากมายหลายพระองค์ เช่น เจ้าแม่กวนอิม,เจ้าพ่อกวนอู,พระสังค
จาย,เจ้าแม่ทับทิมฯลฯ... 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่านสู่ The Venetian ลาสเวกัสแห่งใหมข่องเอเชีย 
ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปป้ิงร้านค้าแบนด์เนมช่ือดังมากมาย
กว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สมัผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพ่ือลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่
ท่านช่ืนชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผสักับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสัน
สดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ต้ังอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรู
พ้ืนที่กว้าง 1 ลา้นตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้งและลําคลองคดเคี้ยว (ไม่รวมค่าน่ัง
เรือ) แวะถ่ายรปูด้านหน้า The Parisian Macaoโรงแรมแห่งใหม่ล่าสุดของเกาะมาเก๊าเปิดขึ้น 
ในธีมโรแมนติกแห่งกรุงปารีส โดยจําลองหอไอเฟสขนาดคร่ึงหน่ึงของของจริงมาไว้ด้านหน้า  

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่นามบิน 
19.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพ โดยสายการบินแอรเ์อเซีย เที่ยวบนิ FD765 (ไม่ระบุทีน่ั่ง)   
21.35 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ... 

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



 
อัตราคา่บริการ   *** รายการนีเ้ปน็รายการโปรโมรชัน่ ไม่มีแจกหมวกกับกระเป๋า *** 

 

กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  
เด็กตํ่ากว่า 18 

ปี 
พักเด่ียว 

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.- 

 
** บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 

** บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้าทัวรร์่วมเดินทางในกรณผีู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถ่ิน ** 
**รายการนี้จะเขา้ร้านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่องเท่ียว แต่ละรา้นใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 

ชั่วโมง** 
 

@ @ อัตรานี้รวม @ @ 

- ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ 

- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 

- ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม 

- ค่าที่พัก  

- ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 

- ค่านํ้ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX 

- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  

- วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ช่ัวโมง (ของมณฑลกวางตุ้ง) 
กรณีที่ทาง ตม.จีน ระงับการใช้วีซ่ากรุป๊ แบบ 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่า ที่เกิดขึน้ตามจริง และ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด (ในกรณีทีลู่กค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น) 
 
 
 
 



 
@ @กรณลีูกค้าต้องการใบกํากับภาษี@ @ 

 -     กรุณาแจ้งเซลล์ต้ังแต่การจองและชําระเงิน 
 -     ส่งช่ือ // ที่อยู่ // เลขที่ผู้เสียภาษี ที่ถูกต้อง 

-     ทางบริษัทไม่สามารถแก้ไขใบเสร็จย้อนหลังให้ได้ 
 -     ทางบริษัทไม่สามารถออกใบกํากับภาษีย้อนหลังได้ 
 -     กรณีลูกค้าทําใบเสร็จสูญหายหรือชํารุดทางบริษัทไม่สามารถออกใบใหม่ให้ลูกค้าได้ 
 

@ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @ 

- ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์  

- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) 

- ***ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 
แบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท** 
 

@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @ 
เงื่อนไขการจอง ชําระเต็มจํานวนตามรายการระบุ  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าต๋ัวเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

* ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน 
 

เงื่อนไขในการให้บริการ เพิม่เติมสําหรับสายการบินแอรเ์อเซีย 
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบิน แต่มีการย่ืนวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่

จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน 
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยต๋ัวเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง

รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือต๋ัว / ต๋ัว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกําหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น    



 
@ @ หมายเหตุ @ @ 

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศ / บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออ่ืนๆ / ทางบริษัทฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบ
ต่อปัญหากรณีนัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพ่ือให้
ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว 
ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและ
เวียดนามท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องย่ืนขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดย
ไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้อง
ย่ืนขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจําในต่างประเทศหรือสํานักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง 
ประเทศที่ประจํา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายย่ืนวีซ่า 1,200 บาท 
 

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทกุที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 

 
****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลบัปรับเปลีย่นได*้** 

ทั้งนี้ยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเปน็สิง่สาํคัญทีสุ่ด 


