
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

กาํหนดการเดินทาง     กมุภาพนัธ์ - เมษายน  2563 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก สนามบินดอนเมอืง – มาเก๊า – ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วดัเจ้าแม่กวนอิม -  วหิารเซนต์พอล-   

THE VENETIAN – จูไห่ – ชิงหยวน  

04.00  น. คณะพร้อมกนัที� สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชั�น 2 เคาน์เตอร์ สายการบนิ แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที�จากบริษทั

ฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื�องสัมภาระและที�นั�ง 

06.45  น. เหินฟ้าสู่มาเก๊า เที�ยวบนิที� FD760 

10.20  น. เดินทางถึง มาเก๊า หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองมาเกา๊ ตั�งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ ชายฝั�งทะเลดา้นตะวนัตกของ

สามเหลี�ยมปากแม่นํ�าเพิร์ล มีอาณาเขตติดกบัตาํบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา๊ มีเนื�อที�ทั�งหมด 25.8 ตร.กม 

ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะ

เชื�อมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม และสะพานมิตรภาพที�มีระยะทาง 4.5 กม 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั  

นาํท่านผ่านชม เจ้าแม่กวนอมิมองทะเลหรือเจ้าแม่กวนอมิปรางค์ทอง สร้างดว้ยทองสมัฤทธิ� ทั�งองค ์มีความสูง 18 

เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง

อร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคนี์� เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกครึ� ง คือปั� นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตร์

เป็นหนา้พระแม่มารี ที�เป็นเช่นนี�ก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมที�โปรตุเกสตั�งใจสร้างขึ�นเพื�อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า 

ในโอกาสที�ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบัจีน พาท่านแวะช็อปปิ� งร้านขนม ของฝากชื�อดงัของมาเก๊า  พาท่านนมสัการเจา้แม่

กวนอิมที�วดัเจ้าแม่กวนอมิ ที�มีอายกุวา่ 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที�แห่งนี�ชาวมาเกา๊ใหค้วามเคารพ

นบัถือเป็นอยา่งมาก มีเทพศกัดิ� สิทธิ� มากมายหลายพระองค ์เช่น เจา้แม่กวนอิม,เจา้พอ่กวนอ,ูพระสังคจาย,เจา้แม่ทบัทิม

ฯลฯ....พาท่านชม วหิารเซนต์พอล ซากโบสถที์�มีชื�อเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถมี์

พพิิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซึ�งโบสถเ์ซนตพ์อลนี� ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตที์�

ยิ�งใหญ่ที�สุดในดินแดนตะวนัออก ..  

สมควรแก่เวลาพาทา่นสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ย

สิ�งอาํนวยความสะดวกที�ให้ความบนัเทิง และสถานที�ชอ้ปปิ� งร้านคา้แบนดเ์นมชื�อดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ที�เปิดพร้อม

ใหบ้ริการแก่ทา่น ให้ทา่นไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื�อลิ�มลองเมนูต่างๆ ที�ทา่นชื�นชอบ พร้อมให้ทา่นได้

สัมผสักบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสที�อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์

ตั�งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี�ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเตล็ ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพื�นที�กวา้ง 1 ลา้นตารางฟุต ที�รวม

เอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้และลาํคลองคดเคี�ยว (ไม่รวมค่านั�งเรือ) นาํท่านขา้มด่านสู่ เมอืงจูไห่ 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  //  

 นาํท่านสู่ เมอืงชิงหยวน มณฑลกวางตุ้ง  ให้ทา่นไดอิ้สระพกัผอ่นบนรถและชมววิธรรมชาติสองขา้งทาง 

พกัที�  XIN  YONG  FA  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สอง สะพานแก้ว Huangtengxia Glass Bridge –บ้านเกิด ดร.ซุนยดัเซ็น – ร้านยา – หวหีนี� – ช้อปปิ� งห้างหัวซา  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั  

นาํท่านสู่ ยอดเขาหวงเทงิเสีย (Huangtengxia Tianmen) ใหท่้านไดพ้บกบัแหล่งทอ่งเที�ยวใหม่แกะกล่อง ทางเดนิ

กระจก (Huangtengxia Glass Bridge) ทางเดินกระจกที�ตอนนี�มีความสูงทาํลายสถิติทางเดินกระจกที�เมืองจางเจียเจี� ย 

ประเทศจีน 300 เมตร ที�นี�มีความสูงถึง 500 เมตร (1,640 ฟุต) และมีความยาวทางตรง 368 เมตร ความยาวในวงกลม 

168 เมตร กระจกใสมีความหนา 6 ซม.ใชว้สัดุแกว้ ที�ทนัสมยัที�สุดในโลก ทางเดินกระจกสามารถรับนํ�าหนกัไดเ้กือบ 

400 ตนัหรือประมาณ 4,000 คน การออกแบบทางเดินกระจกมีลกัษณะคลา้ยกบัไมแ้บดมินตนัสองอนัวางอยูใ่น

แนวตั�งและแนวนอน นอกจากนี�สถานที�แห่งนี�ยงัตกแต่งดว้ยนํ�าตกเอฟเฟค แสง สี ที�สวยงามไวท้ี�ทางเดินกระจกอีก 



 

ดว้ย อิสระใหท่้าน พบกบัความหวาดเสียวของทางเดินกระจกที�มีระยะทางอนัน่าตื�นเตน้ ท่านจะไดเ้ห็นทกุสิ�ง ทกุอยา่ง

ที�อยูภ่ายใตท้างเดินกระจกทั�งหมด ถือเป็นการทา้ทายนกัท่องเที�ยวที�อยากมาสัมผสัทิวทศัน์อนังดงาม  (หมายเหตุ : 

ทางเดินกระจกเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�จาํเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภยัอยา่งสูงอยูต่ลอดจากทางรัฐบาล

จีน ดงันั�นหากสะพานไม่เปิดใหน้กัท่องเที�ยวเดิน อนัเนื�องจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน ทั�งนี� เพื�อความปลอดภยัของ

นกัทอ่งเที�ยว)  (**หากท่านไม่เดนิทางเดนิกระจก บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ไม่ทาํการคืนเงนิทุกกรณ*ี*)  

จากนั�น  เดินทางสู่ เมืองจงซาน ....นําท่านชมบ้านเกดิ ดร.ซุนยดัเซ็น อยูที่�ถนนตงฟง หมู่บา้นซุ่ยเฮิงซุน ซึ� งเป็นบา้น

เกิดของท่าน ดร.ซุนยดัเซ็น สร้างขึ�นในปี ค.ศ.1892 ที�นี�ส่วนใหญ่โดยท่านดร.ซุนยดัเซ็นเอง เป็นเรือนสองชั�น ขนาด 

32 ตร.ม. บนเนื�อที� 400 ตร.ม. เป็น ดา้นนอกเป็นแบบยโุรป ภายในตกแต่งแบบศิลปะจีน ปลูกตน้ไมร่้มรื�น ตกแต่งดว้ย

หินและบอ่นํ�าพ ุนาํท่าน หอที�ระลึก ดร.ซุนยดัเซ็น ซึ� งถูกสร้างโดยผูท้ี�เคารพนบัถือท่าน สร้างขึ�นเพื�อให้คนรุ่นหลงัได้

รู้จกัและระลึกถึงทา่น เพราะทา่นเปรียบเหมือนเป็นบิดาของชาวจีนยคุใหม่ เป็นผูที้�มีพระคุณกบัชาวจีนอยา่งใหญ่

หลวง เพราะเป็นผูป้ลดแอกชาวจีนให้รอดพน้จากสมัคมเดิมที�ลา้หลงัและระบบกษตัริยร์าชวงศชิ์ง ซึ� งสัญลกัษณ์ของ

หอที�ระลึกแห่งนี� คือรูปปั� นเหมือนของตวัท่าน ที�ตั�งอยูท่างดา้นหนา้ของพพิิธภณัฑ ์และแผน่ป้ายที�เขียนวา่ “ เทียนเซี� ยะ

เหวยกง ” ซึ� งท่านก็เป็นผูเ้ขียนดว้ยตวัของท่านเอง 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   

จากนั�นแวะผอ่นคลายความเมื�อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซื�อยาครอบจกัวาล  

บวัหิมะ ของแท ้100% ยาประจาํบา้นที�มีชื�อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น นํ�า

ร้อนลวก หรือ นํ�ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลที�โดน ลวกไดดี้ หรือจะทาเพื�อป้องกนัผิวไหมเ้สียจาก

การตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างดาํบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส พา

ท่านถ่ายรูปคู่กบั สัญลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิช

เชอร์เกร์ิล” หรือที�มชืี�อเรียกว่า “หวี�หนี�” เป็นรูปปั� นนางฟ้าถือไขมุ่ก ซึ� งยื�นออกไปในทะเล ให้

ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ� งอยูริ่มชายหาด ที�ทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน ์ไดอ้ยา่ง

สวยงามเหมาะสาํหรับพกัผอ่น และที�ไดชื้�อวา่ถนนคู่รัก เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชาด

หาดแห่งนํ�าไดมี้การนาํเกา้อี�  หรือ มา้นั�ง ซึ� งทาํมาสาํหรับ 2 คนนั�งเท่านั�น จึงตั�งชื�อวา่ถนนคู่รัก  

นาํท่านสู่ห้างสรรพสินคา้ชื�อดงั และ ใหญ่ที�สุด ของจูไห่ ห้างหัวซา (HUASA) ใหท่้านไดอ้ิสระชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั  

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ด้วยมื�อพเิศษ ซีฟู๊ด เป๋าฮื�อ + ไวน์แดง  

พกัที�  XIN  YONG  FA  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที�สาม จูไห่ – พระราชวงัหยวนหมงิ - ชมหยก -วดัไป๋หลนิ -  ช้อปปิ� งตลาดใต้ดนิก๊งเป๋ย–มาเก๊า – สนามบินดอนเมอืง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั  

จากนั�นพาทา่นชม...พระราชวงัหยวนหมงิ แห่งนี� ถูกสร้างขึ�นแทน

พระราชวงัใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ�ง พระราชวงัแห่งนี�  ถูกสร้างขึ�นใหม่

อีกครั� ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ทาํให้สวนแห่งนี�โอบ

ลอ้มดว้ยขนุเขาที�เขียวชอุม่ สวนหยวนหมิง มีเนื�อที� 1.39 ตารางกิโลเมตร  

มีภูเขาโอบรอบทั�ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื�นที�ราบ สิ�งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ�น 

เทา่ของจริงในอดีตทกุชิ�น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ� งมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปกกิ�ง 

เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสิ�งก่อสร้างต่าง ๆ กวา่ร้อยชิ�น อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ตาํหนงัเจิ�งตา้

กวางหมิง สะพานเกา้เลี�ยว จากนั�นนาํทา่น ชมหยก ที�มีปี� เซี�ยะ สัตวน์าํโชคที�ชาวจีนเชื�อวา่หากใครมีไวใ้นครอบครอง

แลว้จะรํ�ารวย และมีแต่โชค 



เที�ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   

นาํท่านกราบนมสัการสิ�งศกัดิ� ที�ชาวเมืองจูไห่ใหค้วามนบัถือ ณ วดัไป๋หลนิ หรือวดัดอกบวัขาว กราบนมสัการเทพเจา้

แห่งโชคลาภ, เทพเจา้กวนอ,ู เจา้แม่กวนอิม, เทพเจา้ไฉ่ซินเอี�ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพื�อความเป็นสิริมงคล  

พาท่านชอ้ปปิ� งที� ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั�งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์ 5,000 กวา่ ร้านคา้ มีสินคา้ใหท่้าน

เลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปปี� แบรนดเ์นมชั�นนาํต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ 

ที�นี�มีใหท่้านไดเ้ลือกซื�อหมดซึ�งเป็นที�นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื�องจากสินคา้ที�นี�มีคุณภาพและราคาถูก ให้

ท่านไดช้อ้ปปิ� งเลือกซื�อสินคา้ตามอธัยาศยั   

  **อสิระอาหารเยน็เพื�อสะดวกในการช้อปปิ� ง** // ไดเ้วลานดัหมาย นาํทา่นเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า 

22.40 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบนิแอร์เอเซีย เที�ยวบนิ FD767   

00.30+1 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ... 

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

บริษัทฯ มีประกนัอุบัติเหตุทุกที�นั�ง ๆ ละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอบัุติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

****โปรแกรมการเดนิทางสามารถสลบัปรับเปลี�ยนได้*** 

ทั�งนี�ยดึถอืผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ�งสําคญัที�สุด 

อตัราค่าบริการ   *** รายการนี�เป็นรายการโปรโมชั�น ไม่มีแจกหมวกกับกระเป๋า *** 
 

กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  
เด็กอายุ 

ตํ�ากว่า 18 ปี 
พกัเดี�ยว 

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

28 ก.พ.-01 ม.ีค. // 29 ก.พ.-02 ม.ีค.63 

01-03 // 06-08 // 07-09 // 08-10 // 13-15 มี.ค.63 

14-16 // 15-17 // 20-22 // 21-23 ม.ีค.63 

22-24 // 27-29 // 28-30 // 29-31 ม.ีค.63 

19-21 // 24-26 // 25-27 // 26-28 เม.ย.63 

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

 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�ที�ไม่จดัหัวหน้าทวัร์ร่วมเดนิทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน แต่มไีกด์ท้องถิ�น ** 

**รายการนี�จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื�อโปรโมทการท่องเที�ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 1-1.30 ชั�วโมง** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

@ @ อตัรานี�รวม @ @ 

- ค่าตั�วเครื�องบิน ไป-กลบั  

- ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ที�ระบุอยูใ่นรายการ 

- ค่านํ�ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX 

- ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม 

- ค่าที�พกั 2 คืน   

- ค่านํ�าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    

 

@ @ อตัรานี�ไม่รวม @ @ 

- ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์

- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ที�จ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ + ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  

- วซ่ีาหมู่คณะ (ของมณฑลกวางตุ้ง)  1,650 บาท 

-  ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น และคนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดนิทาง 

- ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามความพงึพอใจ ในการให้บริการ  
 

หมายเหตุ 

ค่าวซ่ีา 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวีซ่าแบบหมู่คณะ  

กรณมีีเหตุที�จะต้องทําวซ่ีาเดี�ยว วีซ่าตดิเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทย 

 (กรณมีีการยกเลิกวซ่ีาหมู่คณะกระทนัหัน ลูกค้าจะเป็นฝ่ายชําระค่าวซ่ีาและค่าดําเนินการวซ่ีาเอง  

โดยการยื�นวซ่ีาเดี�ยวจะใช้เวลายื�น 4 วันทาํการไม่รวมวันหยุดราชการและเสาร์ - อาทติย์) 

 
@ @ เงื�อนไขการให้บริการ @ @ 

เงื�อนไขการจอง ชําระเตม็จํานวนตามรายการระบุ  

* เนื�องจากราคานี� เป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหน้าตั�วเท่านั�น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้หรือ

เปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั�งสิ�น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงิน 

ทั�งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน 

* เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ�  

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

* กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  

บริษทัฯ ของสงวนสิทธิ� ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

* ถา้หากท่านไม่เขา้ร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 400 หยวน 

 

 

 

 

 



 

เงื�อนไขในการให้บริการ เพิ�มเตมิสําหรับสายการบนิแอร์เอเซีย 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั�วเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั�งสิ�น 

ถา้ยงัไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั�วเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่าย

อื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั�น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตั�วเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตั�ว / ตั�ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ�ามนัเชื�อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ที�สายการบินกาํหนด และ

บริษทัฯ จะหักค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    

 

@ @ หมายเหตุ @ @ 

รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื�อ ไม่เที�ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก

ค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีที�มีการขึ�นลงของเงินตรา

ต่างประเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออื�นๆ / ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณี

นดัหยดุงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการที�ดี เพื�อให้ท่านเกิดประโยชน์และ

ความสุขในการท่องเที�ยว ตั�งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย 

ปากีสถาน ศรีลงักาและเวียดนามที�ถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื�นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขต

ปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั�ง 6 ประเทศดงักล่าวที�ประสงคจ์ะเดินทางเขา้

เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื�นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที�ประจาํในต่างประเทศหรือ

สาํนกังานเจา้หนา้ที�กระทรวงการต่าง ประเทศที�ประจาํ ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยื�นวีซ่า 1,200 บาท 


