กาหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม 2561 – เดือนพฤษภาคม 2562 ( 3 วัน 2 คืน )
วันแรก
05.30 น.
07.50 น.
11.35 น.

สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์พอล – เกาะไทปา
คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน แอร์เอเชีย พบ
เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ
เดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD768 (ไม่ระบุที่นั่ง ) บริการอาหารบนเครื่อง
เดินทางถึง มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของ
สามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตําบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม
ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะ
เชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม
จากนั้นพาท่านแวะถ่ายรูปกับเจ้าแม่กวนอิมมองทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มี
ความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกาย
เรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม
แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน พาท่านช้อปปิ้งร้านขนม ของฝากชื่อดังของมาเก๊า

เย็น

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ชาวมา
เก๊าให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก มีเทพศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายพระองค์ เช่น เจ้าแม่กวนอิม,เจ้าพ่อกวนอู
,พระสังคจาย,เจ้าแม่ทับทิมฯลฯ...ชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์
แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออก จากนั้นพาท่านเยี่ยมชมโชว์ ณ โรงแรม WHNN HOTEL โชว์มี
ทั้งหมด 3 โชว์ คือ โชว์น้ําพุเต้นระบํา ใช้น้ํากว่า 8 แสนแกลลอน มาเต้นรําประกอบกับเสียงเพลง "Tree of Prosperity"
ต้นไม้แห่งความมั่งคั่ง โชว์นี้จะมีต้นไม้สีทองขึ้นมาจากพื้น ด้านบนจะมีแชนเดอเลียขนาดใหญ่เลื่อนลงมา และ โชว์
"Dragon of Fortune" มังกรแห่งโชคลาภ(โชว์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) พาท่านเดินทางสู่
เกาะไทปา พาท่านชมความสวยงามของแสงสียามค่ําคืนของอาณาจักรลาสเวกัสแห่งเอเชีย เกาะไทปา รวมแหล่ง
สถาปัตยกรรมที่สวยงามอลังการ อาทิ The Venetian , City of Dream, The Pasisian , Whnn Palace Cotai , Studio
City,Galaxy Macau ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ....The Venetian ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย
ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมาย
กว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่าน
ชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส
เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่
กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้งและลําคลองคดเคี้ยว (ไม่รวมค่านั่งเรือ)
The Parisian Macao โรงแรมแห่งใหม่ล่าสุดของเกาะมาเก๊า เปิดขึ้นใน ธีมโรแมนติกแห่งกรุงปารีส โดยจําลองหอไอ
เฟสขนาดครึ่งหนึ่งของของจริงมาไว้ด้านหน้า และท่านยังสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆของเกาะไทปาและวิวเมืองมาเก๊า
ได้ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น 37 และชั้น 7 ราคา ผู้ใหญ่ 188 MOP เด็ก 158 MOP
เฉพาะชั้น 7 ผู้ใหญ่ 118 เด็ก 88 MOP //เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี )
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
(พักที่มาเก๊า ) พักที่ TOWN WELL HOTEL 
..อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมแล้วยังโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง
เป็นลอนคลื่นเปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ และย่านนี้ยังรายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปหลากสีสันสวยงามยิ่งนัก ทําให้รู้สึกเหมือนกับว่ากําลังเดินช้อปปิ้งอยู่ในมหานครลอนดอน
อย่างไรอย่างนั้นที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งซึ่งรวมไว้ด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าแบ
รนด์เนม เฟอร์นิเจอร์โบราณ เครื่องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และ
อาหารจีนตามแบบตําหรับดั่งเดิม รวมไปถึงร้านขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบ
แผนโบราณ และปัจจุบัน ฯลฯ

วันที่สอง

มาเก๊า – จูไห่ – หวีหนี่ – วัดผู่ถอ่ – บัวหิมะ -พระราชวังหยวนหมิง

เช้า

อิสระอาหารเช้า พร้อมกันที่จุดนัดหมาย (แจกคูปองเงินสด 40 HKG)
นําท่านข้ามด่านสู่เมืองจูไห่ เมือง เศรษฐกิจ 1 ใน 5 ของจีน และยังเป็นเมืองตากอากาศยอดฮิตของชาวมาเก๊าและ
ฮ่องกง พาท่านถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือ
ที่มีชื่อเรียกว่า “หวี่หนี่” เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริม
ชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่า
ภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน้ําได้มีการนําเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทํามา
สําหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก นําท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็นวัด
จีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อว่าวัดแห่งนี้ได้ สร้างขึ้นเพื่อ
เปรียบเสมือนวัดที่อยู่บนเกาะผู่ถ่อซาน เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้

เที่ยง

ค่า

สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยา
สมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วย
รักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ําร้อนลวก หรือ น้ํามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดน ลวก
ได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดําบนใบหน้าให้
หน้าเนียนใส
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่านชม...พระราชวังหยวนหมิง แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวัง
แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ทําให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียว
ชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุง
ปกกิ่ง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตํา
หนังเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ด้วยมื้อพิเศษ ซีฟู๊ด เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง ภัตตาคาร
(พักที่จูไห่) พักที่ XIN YONG FA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ตลาดใต้ดินก๋งเป่ย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น ตั้งอยู่ที่ถนนตงฟง ในหมู่บ้านซุ่ยเฮิงซุน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1892 เป็นเรือน 2
ชั้น ขนาด 32 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ตร.ม. ด้านนอกเป็นแบบยุโรป ภายในตกแต่งแบบศิลปะจีน ซึ่ง ดร.ซุนยัดเซ็น ท่าน
เป็นคนออกแบบโดยตัวท่านเอง บริเวณโดยรอบๆ ปลูกต้นไม้ร่มรื่น ตกแต่งด้วยหินและบ่อน้ําพุ นอกจากนี้ยังมี หอที่
ระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น สร้างโดยผู้ที่เคารพนับถือท่าน สร้างขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและระลึกถึงท่าน เพราะท่าน
เปรียบเหมือนเป็นบิดาของชาวจีนยุคใหม่ เป็นผู้ที่มีพระคุณกับชาวจีน สัญลักษณ์ของหอที่ระลึกแห่งนี้คือรูปปั้น
เหมือนของตัวท่าน ที่ตั้ง อยู่ทางด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์และแผ่นป้ายที่เขียนว่า“ เทียนเซี้ยะเหวยกง”ซึ่งท่านก็เป็น
ผู้เขียนด้วยตัวท่านเอง นําท่านเดินทางสูร่ ้านหยก อิสระให้ท่านชมผลิตภัณฑ์ที่ทําจากหยกจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร พาท่านสู่ ร้านผ้าไหม อิสระตามอัธยาศัย
….พาท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้
ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนําต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น
ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคา
ถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD767
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...

เที่ยง

22.10 น.
23.55 น.

***************************************************

ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สาหรับลากได้ เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง

อัตราค่าบริการ *** รายการนี้เป็นรายการโปรโมรชั่น ไม่มีแจกหมวกกับกระเป๋า ***

กาหนดการเดินทาง
16-18, 24-26, 25-27 ต.ค.61
04-06, 11-13, 18-20, 25-27 พ.ย.61
06-08, 13-15, 20-22 ม.ค.62
03-05, 10-12, 17-19, 24-26 มี.ค., 31 มี.ค.-02 เม.ย.62
12-14 พ.ค.62
24-26 พ.ย.61
04-06, 11-13, 12-14, 18-20 ม.ค.62
01-03, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18 มี.ค.62
22-24, 23-25, 29-31 มี.ค., 30 มี.ค.-01 เม.ย.62
04-06, 10-12, 11-13 พ.ค.62

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ
ต่ากว่า 18 ปี

8,555.-

11,755.-

พักเดี่ยว

3,900.9,555.-

12,755.-

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน **
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ่น **
**รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนาเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
@ @ อัตรานี้รวม @ @
-

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม
ค่าที่พัก
ค่าน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
ค่าน้ํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ
วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง (ของมณฑลกวางตุ้ง)
กรณีที่ทาง ตม.จีน ระงับการใช้วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่า ที่เกิดขึ้นตามจริง และ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใด
ทั้งสิ้น)

@ @กรณีลูกค้าต้องการใบกากับภาษี@ @
-

กรุณาแจ้งเซลล์ตั้งแต่การจองและชําระเงิน
ส่งชื่อ // ที่อยู่ // เลขที่ผู้เสียภาษี ที่ถูกต้อง
ทางบริษัทไม่สามารถแก้ไขใบเสร็จย้อนหลังให้ได้
ทางบริษัทไม่สามารถออกใบกํากับภาษีย้อนหลังได้
กรณีลูกค้าทําใบเสร็จสูญหายหรือชํารุดทางบริษัทไม่สามารถออกใบใหม่ให้ลูกค้าได้

@ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @
- ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

- ***ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป
แบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**
@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @

เงื่อนไขการจอง ชาระเต็มจานวนตามรายการระบุ
* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใ นการคืนเงิ น
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดิ นทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน
เงื่อนไขในการให้บริการ เพิ่มเติมสาหรับสายการบินแอร์เอเซีย
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่ าใช่จ่าย
อื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ
บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น

@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
ต่างประเทศ / บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออื่นๆ / ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหากรณี
นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริ การที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และ
ความสุ ขในการท่องเที่ยว

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและ
เวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุล จีน กรมการกงสุลที่ประจําในต่างประเทศหรือสํานักงานเจ้าหน้าที่กระทรวง
การต่าง ประเทศที่ประจํา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกทีน่ ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้***
ทั้งนี้ยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสาคัญที่สุด

