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วันแรก สนำมบินดอนเมือง – มำเก๊ำ – ผ่ำนชมเจ้ำแม่กวนอิมปรำงค์ทอง – วดัเจ้ำแม่กวนอิม -  วิหำรเซนต์พอล-   
THE VENETIAN – จูไห่ – ชิงหยวน  

04.00  น. คณะพร้อมกันท่ี สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 2 เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้ำหน้ำทีจ่ำกบริษัท
ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกเร่ืองสัมภำระและท่ีนั่ง 

06.45  น. เหินฟ้าสู่มำเก๊ำ เที่ยวบินที่ FD760 
10.20  น. เดินทางถงึ มำเก๊ำ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ ชายฝั่งทะเลดา้นตะวนัตกของ

สามเหลีย่มปากแม่น ้าเพิร์ล มีอาณาเขตติดกบัต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม 
ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะ
เช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน  
น าท่านผา่นชม เจ้ำแม่กวนอิมมองทะเลหรือเจ้ำแม่กวนอิมปรำงค์ทอง สร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสูง 18 
เมตร หนกักว่า 1.8 ตนั ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลอืง
อร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่ว่ากลบัมีพระพกัตร์
เป็นหน้าพระแม่มารี ท่ีเป็นเชน่น้ีกเ็พราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊า 
ในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบัจีน พาท่านแวะช็อปป้ิงร้านขนม ของฝากช่ือดงัของมาเก๊า  พาท่านนมสัการเจา้แม่
กวนอิมท่ีวัดเจ้ำแม่กวนอิม ท่ีมีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานท่ีแห่งน้ีชาวมาเก๊าให้ความเคารพ
นบัถือเป็นอยา่งมาก มีเทพศกัดิ์ สิทธ์ิมากมายหลายพระองค ์เชน่ เจา้แม่กวนอิม,เจา้พอ่กวนอู,พระสังคจาย,เจา้แม่ทบัทิม
ฯลฯ....พาท่านชม วิหำรเซนต์พอล ซากโบสถท่ี์มีช่ือเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถมี์
พิพิธภณัฑ์จดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซ่ึงโบสถเ์ซนตพ์อลน้ีไดร้ับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท่ี์
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออก ..  
สมควรแก่เวลาพาท่านสัมผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพรอ้มสรรพดว้ย
ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้ความบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบนด์เนมช่ือดงัมากมายกว่า 350 รา้น ท่ีเปิดพรอ้ม
ให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านไดส้ัมผสักบัภตัตาคาร กว่า 30 แห่ง เพ่ือลิ้มลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมให้ท่านได้
สัมผสักบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลชอ้ปส์
ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเกา๊ รีสอร์ท โอเต็ล ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพ้ืนท่ีกวา้ง 1 ลา้นตารางฟุต ท่ีรวม
เอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้และล าคลองคดเค้ียว (ไม่รวมค่านัง่เรือ) น าท่านขา้มด่านสู่ เมืองจูไห่ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  //  
 น าท่านสู่ เมืองชิงหยวน มณฑลกวำงตุ้ง  ให้ท่านไดอ้ิสระพกัผอ่นบนรถและชมวิวธรรมชาติสองขา้งทาง 

พักที ่ XIN  YONG  FA  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 



 
 

วันที่สอง สะพำนแก้ว Huangtengxia Glass Bridge –บ้ำนเกดิ ดร.ซุนยัดเซ็น – ร้ำนยำ – หวหีนี่ – ช้อปป้ิงห้ำงหัวซำ  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก  
น าท่านสู่ ยอดเขำหวงเทิงเสีย (Huangtengxia Tianmen) ให้ท่านไดพ้บกบัแหล่งท่องเท่ียวใหม่แกะกล่อง ทำงเดิน
กระจก (Huangtengxia Glass Bridge) ทางเดินกระจกท่ีตอนน้ีมีความสูงท าลายสถิติทางเดินกระจกท่ีเมืองจางเจียเจ้ีย 
ประเทศจีน 300 เมตร ท่ีน่ีมีความสูงถงึ 500 เมตร (1,640 ฟุต) และมีความยาวทางตรง 368 เมตร ความยาวในวงกลม 
168 เมตร กระจกใสมีความหนา 6 ซม.ใชว้สัดุแกว้ ท่ีทนัสมยัท่ีสุดในโลก ทางเดินกระจกสามารถรับน ้าหนกัไดเ้กอืบ 
400 ตนัหรือประมาณ 4,000 คน การออกแบบทางเดินกระจกมีลกัษณะคลา้ยกบัไมแ้บดมินตนัสองอนัวางอยู่ใน
แนวตั้งและแนวนอน นอกจากน้ีสถานท่ีแห่งน้ียงัตกแต่งดว้ยน ้าตกเอฟเฟค แสง สี ท่ีสวยงามไวท่ี้ทางเดินกระจกอีก 
 
ดว้ย อิสระให้ท่าน พบกบัความหวาดเสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางอนัน่าต่ืนเตน้ ท่านจะไดเ้ห็นทุกส่ิง ทุกอย่าง
ท่ีอยู่ภายใตท้างเดินกระจกทั้งหมด ถือเป็นการทา้ทายนกัท่องเท่ียวท่ีอยากมาสัมผสัทิวทศันอ์นังดงาม  (หมายเหตุ : 
ทางเดินกระจกเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจ าเป็นตอ้งตรวจสอบและรกัษาความปลอดภยัอยา่งสูงอยู่ตลอดจากทางรัฐบาล
จีน ดงันั้นหากสะพานไม่เปิดให้นกัท่องเท่ียวเดิน อนัเน่ืองจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของ
นกัท่องเท่ียว)  (**หำกท่ำนไม่เดินทำงเดนิกระจก บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่ท ำกำรคืนเงินทุกกรณี**)  
จากนั้น  เดินทางสู่ เมืองจงซาน ....น ำท่ำนชมบ้ำนเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น อยู่ท่ีถนนตงฟง หมู่บา้นซุ่ยเฮิงซุน ซ่ึงเป็นบา้น
เกิดของท่าน ดร.ซุนยดัเซน็ สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1892 ท่ีน่ีส่วนใหญ่โดยท่านดร.ซุนยดัเซ็นเอง เป็นเรือนสองชั้น ขนาด 
32 ตร.ม. บนเน้ือท่ี 400 ตร.ม. เป็น ดา้นนอกเป็นแบบยโุรป ภายในตกแต่งแบบศลิปะจีน ปลูกตน้ไมร่้มร่ืน ตกแต่งดว้ย
หินและบ่อน ้าพุ น าท่าน หอที่ระลึก ดร.ซุนยดัเซ็น ซ่ึงถูกสร้างโดยผูท่ี้เคารพนบัถือท่าน สร้างข้ึนเพ่ือให้คนรุ่นหลงัได้
รู้จกัและระลึกถงึท่าน เพราะท่านเปรียบเหมือนเป็นบิดาของชาวจีนยุคใหม่ เป็นผูท่ี้มีพระคณุกบัชาวจีนอย่างใหญ่
หลวง เพราะเป็นผูป้ลดแอกชาวจีนให้รอดพน้จากสัมคมเดิมท่ีลา้หลงัและระบบกษตัริยร์าชวงศชิ์ง ซ่ึงสัญลกัษณ์ของ
หอท่ีระลึกแห่งน้ีคือรูปป้ันเหมือนของตวัท่าน ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นหน้าของพิพิธภณัฑ์ และแผน่ป้ายท่ีเขียนว่า “ เทียนเซ้ียะ
เหวยกง ” ซ่ึงท่านก็เป็นผูเ้ขียนดว้ยตวัของท่านเอง 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร   
จากนั้นแวะผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจกัวาล  
บัวหิมะ ของแท ้100% ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคณุมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น ้า
ร้อนลวก หรือ น ้ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดน ลวกไดดี้ หรือจะทาเพ่ือป้องกนัผิวไหมเ้สียจาก
การตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส พา
ท่านถ่ายรูปคู่กบั สญัลกัษณอ์นัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิช
เชอร์เกิร์ล” หรือท่ีมีช่ือเรียกว่ำ “หวี่หนี่” เป็นรูปป้ันนางฟ้าถือไข่มุก ซ่ึงยื่นออกไปในทะเล ให้
ท่านชมถนนคู่รกั เป็นถนนซ่ึงอยู่ริมชายหาด ท่ีทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ย่าง
สวยงามเหมาะส าหรับพกัผ่อน และท่ีไดช่ื้อว่าถนนคูร่ัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชาด
หาดแห่งน ้าไดมี้การน าเกา้อี้  หรือ มา้นัง่ ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงตั้งช่ือว่าถนนคู่รกั  
น าท่านสู่ห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั และ ใหญ่ท่ีสุด ของจูไห่ ห้ำงหวัซำ (HUASA) ให้ท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ด้วยม้ือพิเศษ ซีฟู๊ ด เป๋ำฮื้อ + ไวน์แดง  



 
 

พักที ่ XIN  YONG  FA  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สำม จูไห่ – พระรำชวังหยวนหมิง - ชมหยก -วัดไป๋หลิน -  ช้อปป้ิงตลำดใต้ดนิก๊งเป๋ย–มำเก๊ำ – สนำมบินดอนเมือง 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก  
จากนั้นพาท่านชม...พระรำชวังหยวนหมิง แห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนแทน
พระราชวงัใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิง่ พระราชวงัแห่งน้ี ถูกสร้างข้ึนใหม่
อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภเูขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ท าให้สวนแห่งน้ีโอบ
ลอ้มดว้ยขุนเขาท่ีเขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเน้ือท่ี 1.39 ตารางกิโลเมตร  
มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหน้าเป็นพ้ืนท่ีราบ ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ สรา้งข้ึน 
เท่าของจริงในอดีตทุกชิน้ ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปกกิง่ 
เป็นศนูยก์ลางลอ้มรอบดว้ยส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ กว่ารอ้ยชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนงัเจ้ิงตา้
กวางหมิง สะพานเกา้เลี้ยว จากนั้นน าท่าน ชมหยก ท่ีมีป่ีเซ่ียะ สัตวน์ าโชคท่ีชาวจีนเช่ือว่าหากใครมีไวใ้นครอบครอง
แลว้จะร ่ารวย และมีแต่โชค 

 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร   

น าท่านกราบนมสัการส่ิงศกัด์ิท่ีชาวเมืองจูไห่ให้ความนบัถือ ณ วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขำว กราบนมสัการเทพเจา้
แห่งโชคลาภ, เทพเจา้กวนอู, เจา้แม่กวนอิม, เทพเจา้ไฉ่ซินเอีย๊ะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพ่ือความเป็นสิริมงคล  
พาท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลำดใต้ดนิก๊งเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเกา๊ เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านคา้ มีสินคา้ให้ท่าน
เลือกมากมาย เช่น สินคา้กอ๊ปป้ีแบรนด์เนมชั้นน าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเล่น ฯลฯ 
ท่ีน่ีมีให้ท่านไดเ้ลอืกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถกู ให้
ท่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   
  **อิสระอำหำรเย็นเพื่อสะดวกในกำรช้อปป้ิง** 
ไดเ้วลานดัหมาย น าท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า 

22.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD767   
00.30+1 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ... 
 

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

ควรเตรียมกระเป๋ำขนำดกะทัดรัด มีล้อ ส ำหรับลำกได้ เพื่อสะดวกแก่กำรเดินทำง 
 

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท 

 

****โปรแกรมกำรเดินทำงสำมำรถสลับปรับเปลี่ยนได้*** 



 
 

ท้ังน้ียึดถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส่ิงส ำคัญท่ีสุด 
 

อัตรำค่ำบริกำร   *** รำยกำรนี้เป็นรำยกำรโปรโมช่ัน ไม่มีแจกหมวกกับกระเป๋ำ *** 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  
เด็กอำยุ 

ต ่ำกว่ำ 18 ปี 
พักเด่ียว 

12-14 ม.ค.63 
14-16 // 15-17 // 16-18 // 21-23 // 22-24 // 23-25 ก.พ.63 

28 ก.พ.-01 มี.ค. // 29 ก.พ.-02 มี.ค.63 
01-03 // 06-08 // 07-09 // 08-10 // 13-15 มี.ค.63 

14-16 // 15-17 // 20-22 // 21-23 มี.ค.63 
22-24 // 27-29 // 28-30 // 29-31 มี.ค.63 
19-21 // 24-26 // 25-27 // 26-28 เม.ย.63 

5,899.- 9,099.- 2,500.- 

 

 
 
 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน ** 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้ำทัวร์ร่วมเดินทำงในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน แต่มีไกด์ท้องถิ่น ** 
**รำยกำรนี้จะเข้ำร้ำนรัฐบำลจีน เพื่อโปรโมทกำรท่องเที่ยว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 1-1.30 ช่ัวโมง** 

 

 

@ @ อัตรำนี้รวม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั  
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบอุยู่ในรายการ 
- ค่าน ้ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม 
- ค่าท่ีพกั 2 คืน   
- ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    
 

@ @ อัตรำนี้ไม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม และค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท ์



 
 
- ค่าภาษีเงินไดหั้กคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% คิดจากยอดค่าบริการ + ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  
- วีซ่ำหมู่คณะ (ของมณฑลกวำงตุ้ง)  1,650 บำท 
-  ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ  1,500 บำท ตลอดกำรเดินทำง 
- ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมควำมพึงพอใจ ในกำรให้บริกำร  
 

หมำยเหตุ 
ค่ำวีซ่ำ 1,650 บำท (เฉพำะคนไทย) เป็นวีซ่ำแบบหมู่คณะ  

กรณีมีเหตุที่จะต้องท ำวีซ่ำเดี่ยว วีซ่ำติดเล่มพำสปอร์ตจำกประเทศไทย 
 (กรณีมีกำรยกเลิกวีซ่ำหมู่คณะกระทันหัน ลูกค้ำจะเป็นฝ่ำยช ำระค่ำวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรวีซ่ำเอง  

โดยกำรย่ืนวีซ่ำเดี่ยวจะใช้เวลำย่ืน 4 วันท ำกำรไม่รวมวันหยุดรำชกำรและเสำร์ - อำทิตย์) 
 

@ @ เง่ือนไขกำรให้บริกำร @ @ 

เง่ือนไขกำรจอง ช ำระเต็มจ ำนวนตำมรำยกำรระบุ  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้ งส้ิน ถ้ำกรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน 
ทั้งหมดหรือบำงส่วนให้กับท่ำน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* ถา้หากท่านไม่เขา้ร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 400 หยวน 
 

เง่ือนไขในกำรให้บริกำร เพิ่มเติมส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่าย

อื่นใด บริษทัฯ จะหักค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการบินก าหนด และ
บริษทัฯ จะหักค่าใชจ่้ายอื่นๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    

 
@ @ หมำยเหตุ @ @ 



 
 
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา
ต่างประเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออื่นๆ / ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณี
นดัหยุดงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี เพ่ือให้ท่านเกิดประโยชน์และ
ความสุขในการท่องเท่ียว ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย 
ปากีสถาน ศรีลงักาและเวียดนามท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขต
ปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเขา้
เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน  กรมการกงสุลที่ประจ าในต่างประเทศหรือ
ส านกังานเจา้หนา้ท่ีกระทรวงการต่าง ประเทศที่ประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ้่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท 


