
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาเก๊า    :  สัมผัสบรรยากาศสุดหรูและอลังการ THE VENETIAN  เมืองเวนิสเอเชีย 
 ซัวเถา   : ไหว้เจ้า เฮียงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) + ไต่ฮงกง เพื่อความเป็นสิริมงคล อิสระเยี่ยมญาติ 1 วัน  
 จูไห่       : เมนูมื้อพิเศษ!!! เป๋าฮื้อซีฟู๊ด ไวน์แดง + ช้อปปิ้งก๊งเป่ย  มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย  

 
ก าหนดการเดินทาง   เดอืนกันยายน 2560 

 
 



วันแรก        สนามบินดอนเมือง– มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – เวเนเชี่ยน - จูไห่ 

04.00 น.  คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 1-2  สายการบิน แอร์เอเชีย  พบ
เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ 

06.45 น.  เดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD760  
10.20 น.  เดินทางถึง มาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหล่ียมปากแม่นํ้าเพิร์ล มีอาณาเขต

ติดกับตําบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะ
ไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพาน 
มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง  สร้างด้วยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค์ มีความสูง 18 

เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง
อร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ีเป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์
เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ใน
โอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน..จากน้ันนําท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เพื่อความเป็นศิ
ริมงคงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานของ
องค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่าง
งดงาม ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนเม่ือปี ค.ศ.
1844 นอกจากน้ีท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาว และตํานาน
ของต้นไม้แห่งความรัก...นําท่านชม โบสถ์เซ็นต์ปอล สร้างขึ้นเม่ือต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตก
ในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทําให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบาน
ประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งน้ีมี
การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา 
หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิต
เม่ือคราวท่ีเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ พาท่านแวะชิมขนมขึ้นชื่อของมาเก๊า พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่
ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แก
รนด์ พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร 
กว่า 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเว นิสที่อิตาลี 
สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รี
สอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้งและ
ลําคลองคดเคี้ยว   สมควรแก่เวลาน าท่านขา้มด่านสู่เมืองจูไห่ เมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีน 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร ด้วยเมนู เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก  XIANGQUAN HOTEL (www.xq-hotel.com)  หรือเทียบเท่า  

วันท่ีสอง        จูไห่  - ซัวเถา-เฮียงบู๋ซัว – สุสานไต่ฮงกง  

เช้า  บริการอาหารเช้า หลังอาหาร.... นําท่านเดินทางสู่เมืองซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ถิ่น  กําเนิด
ชาวแต้จ๋ิวท่ีมีอาศัยอยู่ท่ัวโลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เฮี่ยงบู๋ซัว ตั้งอยู่ท่ีอําเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์
ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ 
ปัจจุบันเฮี่ยงบู๋ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหน่ึงเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่
ทางไทยได้จําลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จ๋ิวถือว่าในชีวิตหน่ึงสําหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมา



นมัสการสักครั้งหน่ึง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮ่ียงบู๋ซัวน้ีแล้ว กลับมาก็จะทําการค้าขึ้นประสบแต่ความสําเร็จ
ในชีวิต ทุกๆปีจะมีผู้ท่ีมาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้ง
เทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ํา ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกันน้ันก็ยังมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานท่ีที่ชาว
จีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก จากน้ันนําท่านสู่ ไต่ฮงกง นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่
นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันสุสานแห่งน้ีได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาค
ของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งน้ีเกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจด
บันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิงจู่ซือเป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดท่ีอําเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้จ่ินสื้อเป็น
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหล่ีมณฑล
กวางตุ้ง ได้สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพ
ชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอ ผิงหล่ี และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็นการรําลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้น้ี 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  (อาหารแต้จ๋ิว 18 อย่าง) หลังอาหาร 
 นําท่านเข้าสู่ที่พัก (พักที่ซัวเถา)  HUAQIAO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม  เมืองแต้จ๋ิว – วดัไคหงวน – เกาะมาหยู (ไฮตังม่า) – ซัวเถา 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จ๋ิว เป็นเมืองโบราณ เป็นต้นกําเนิดของ “วัฒนธรรม
จีนโพ้นทะเล” แห่งสําคัญอีกแห่ง ที่ต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนทั่วโลกด้วยตึกรามบ้านช่องแบบโบราณที่บางแห่งมี
ประวัตินับพันปีอย่างไม่เปล่ียนแปลง นําท่านสู่ วัดไคหยวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต้จ๋ิว เป็นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณ 
สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ถัง ซึ่งมีนามรัชสมัยว่า “คายหยวน” ตรงกับปี ค.ศ. 738 ภายในวัดยังมี
วัตถุโบราณมากมายที่สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัยกัน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม สะพานเซียงจ๊ือ เป็นสะพานโบราณข้ามแม่นํ้าหานเจียง มี
ชื่ออีกชื่อว่าสะพานกวงจ้ี ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของตัวเมืองแต้จ๋ิว เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ้ง ตรงกับปีค.ศ. 1170 โดย
ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่งเป็นช่วงที่กว้างที่สุด มีความกว้างประมาณ 100 
เมตรเป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิดปิดได้ สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางกลับสู่เมืองซัวเถา แวะ เกาะมาหยู 
หรือไฮตังม่า เพื่อเยี่ยมชมวัดเจ้าแม่ทับทิม และนมัสการรูปปั้น เจ้าแม่ทับทิม อันศักดิ์สิทธ์ิ  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าที่พัก HUAQIAO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสี่  อิสระเยี่ยมญาติ   (ไม่มีรถรับ-ส่ง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร อิระเยี่ยมญาติตามอัธยาศัย (อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น) 

วันท่ีห้า        ซัวเถา-  จูไห่ – ร้านชาจงซา – โชว์หยวนหมิง ท่ีนั่ง  VIP 

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร   นําท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้สัมผัส          
ธรรมชาติแบบท่ีราบลุ่มของมณฑลกวางตุ้ง นําท่านแวะชิมชาขึ้นชื่อของเมืองซัวเถา 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร นําท่านชม พระราชวังหยวนหมิง เป็นสวนที่จําลองมาจากสวน
หยวนหมิงทีน่ครปักกิ่ง หลังจากถูกทําลายโดยพันธมิตร ในปี ค.ศ. 1860 ได้รับความเสียหายจนยากที่จะบูรณะ
พระราชวังหยวนหมิง จึงได้ระดมงบประมาณก่อสร้างใหม่ถึง 600  ล้านหยวน และชมโชว์หยวนหมิง ประกอบด้วยการ
แสดง แสง สี เสียง ชุดต่างๆ ยิ่งใหญ่อลังการ อาทิเช่น เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก ทั้ง
สนุกสนานและได้รับความรู้ 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร  ชมโชว์อลังการหยวนหมิง 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก  XIANGQUAN HOTEL (www.xq-hotel.com)  หรือเทยีบเท่า 
 
 



 
วันท่ีหก     จูไห่ – หวี่หน่ี – ร้านบัวหิมะ – วัดไป่หลิน – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย –มาเก๊า – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร พาท่านถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าว
เซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรอืที่มีช่ือเรียกว่า “หวี่หน่ี” เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชม
ถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริมชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อน และที่
ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งนํ้าได้มีการนําเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนน่ัง
เท่าน้ัน จงึตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก จากน้ันพาท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน หรือบัวหิมะ ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณ
ของสมุนไพรจีน รวมทั้งให้ท่านได้รับบริการนวดฝ่าเท้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย   นําท่านกราบนมัสการสิ่งศักดิ์ที่
ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่
กวนอิม, เทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพื่อความเป็นสิริมงคล 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร พาท่านสู่ ร้านผ้าไหม ช้อปป้ิงผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมจีน เช่นผ้านวม 
ผ้าห่มไหม เสื้อผ้า  เป็นต้นจากน้ันนําท่านเดินทางพาท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็น
ศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า รา้นค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนําต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่น่ีมีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและ
ฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่น่ีมีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปป้ิงเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากน้ันนําท่านข้ามด่านสู่
เมือง มาเก๊า  นําท่านเดินทางสู่สนามบิน (อิสระอาหารอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

22.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD767 
00.15+1 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

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

อัตราค่าบริการ   *** ราคาพิเศษไม่แจกกระเป๋า *** 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กต่ ากว่า 18 ปี  พกัเดี่ยว 

07-12, 14-19, 21-26 ก.ย.2560 16,999.- 16,999.- 4,500.- 
 

***ถ้าลูกค้าต้องการเยี่ยมญาติ 2 วัน ลด 500 บาท / ท่าน (ไม่เที่ยวรายการวันที่สาม) **** 
**รายการนี้ท าวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากมีการยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าหน้าด่าน 

แบบ 144 ชั่วโมงนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง** 
 

@ @ อัตรานี้รวม @ @ 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ  
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ  
- วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง (ของมณฑลกวางตุ้ง) 
- ค่าน้ํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX  
- ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม  
- ค่าที่พัก 
- ค่าน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    

 
 



@ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น  ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์   
- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ   
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) 
- ค่าวีซ่าเดี่ยว หรือ วีซ่าชนิดอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท / ท่าน) ในกรณีที่มีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง 
- ** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + คนขับรถ+ หัวหน้าทัวร์ 180 หยวน ตลอดการเดินทาง ** 

@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @ 
ในการจองคร้ังแรก มัดจ าท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 20 วัน  
* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

@ @ การยกเลิก @ @ 
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจํานวน 

เงื่อนไขในการให้บริการ เพิ่มเติมส าหรับสายการบินแอร์เอเซีย 
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายังไม่มี

การยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้ เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด 

บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ย กเลิกต้องรับผิดชอบชําระ

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเช้ือเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และบริษัทฯ จะหัก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น    

@ @ หมายเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนามที่ถือหนังสือ
เดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้า
เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการ
กงสุลที่ประจําในต่างประเทศหรือสํานักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง ประเทศที่ประจํา ณ ฮ่องกง คา่ใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท 
 

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


