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วันแรก สนำมบินดอนเมือง – มำเก๊ำ – วิหำรเซนต์พอล – โบสถ์เซนต์โดมินิค-วัดนำช่ำ-ช้อปปิ้งเซนำโด้ 

04.30 น.  คณะพร้อมกัน ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 3 เคำน์เตอร ์1-2  สำยกำรบิน แอร์เอเชีย  พบ
เจ้ำหน้ำท่ีบริษัทคอยให้กำรต้อนรับ 

06.40 น.  เดินทำงสู่มำเก๊ำ โดยสำยกำรบินแอร์เอเชียเท่ียวบินท่ี FD760 (ไม่ระบุที่นั่ง )  
10.20 น. เดินทางถึง มำเก๊ำ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก

ของสามเหลี่ยมปากแม่น้้าเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับต้าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 
25.8 ตร.กม ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับ
เกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม และสะพานมิตรภาพที่มี
ระยะทาง 4.5 กม พำท่ำนเช็คอินเข้ำสู่โรงแรมท่ีพัก (พักที่มำเก๊ำ) TOWNS WELL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ โรงแรมท่ีพัก หลังจากนั้นพาท่านชม วิหำรเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์
พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออก  
จากนั้นพาท่านสู่ วัดนำช่ำ วัดที่อุทิศส้าหรับการสักการะนาช่าถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 โบสถ์จีนโบราณ
เล็กๆ แห่งนี้ต้ังอยู่ใกล้กับซากองค์กรเจซูอิตที่ส้าคัญประจ้าภูมิภาคที่แสดงถึงตรรกะแห่งอุดมคติของชาติตะวันตก
และจีน เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงของวัฒนธรรมที่หลากหลายและอิสรภาพทางศาสนาของมาเก๊า  
พาท่านชม โบสถ์เซนต์โดมินิค โบสถ์ที่มีความสัมพันธ์กับคณะสงฆ์พระแม่มารีแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1587 
โดย 3 บาทหลวงนิกายโดมินิกันชาวสเปนที่มาจากอะคาปุลโกในเม็กซิโก และโบสถ์นี้เองที่ได้ตีพิมพ์
หนังสือพิมพ์ A Abelha da China ("The China Bee") ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาโปรตุเกสฉบับแรกบนแผ่นดินจีน
ในวันที ่12 กันยายน ค.ศ. 1822 ส่วนหอระฆังด้านหลังอาคารได้มีรการปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก 
..อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งเซนำโด้แสควร์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมแล้วยังโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วย
กระเบื้อง เป็นลอนคลื่นเปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ ์และย่านนี้ยังรายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่
ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปหลากสีสันสวยงามยิ่งนัก ท้าให้รู้สึกเหมือนกับว่าก้าลังเดินช้อปปิ้งอยู่
ในมหานครลอนดอนอย่างไรอย่างนั้นที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งซึ่งรวมไว้ด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
เสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์โบราณ เคร่ืองประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก ภัตตาคารอาหาร
โปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีนตามแบบต้าหรับดั่งเดิม รวมไปถึงร้านขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขาย
สินค้าเพื่อสุขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปัจจุบัน ฯลฯ 
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***อิสระอำหำรค่ ำเพ่ือควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยว*** 
วันท่ีสอง มำเก๊ำ - จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี”่  - ถนนคู่รัก - พระรำชวังหยวนหมิง - วัดผู่ถ่อ  - บัวหิมะ - หยก 
    -ช้อปปิ้งตลำดใต้ดินก๊งเป่ย - มำเก๊ำ 

***อิสระอำหำรเช้ำตำมอัธยำศยั*** 
สมควรแก่เวลำพำท่ำนข้ำมด่ำนสู่เมืองจูไห ่

เมืองจูไห ่เป็นเมืองเศรษฐกิจ 1 ใน 5 ของจีน และยังเป็นเมืองตากอากาศยอดฮิตของชาวมาเก๊าและฮ่องกง 
พาท่านถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มี
ชื่อเรียกว่ำ “หวี่หนี”่ เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชม ถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริม
ชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะส้าหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก 
เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน้้าได้มีการน้าเก้าอ้ี หรือ ม้านั่ง ซึ่งท้ามาส้าหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงต้ัง
ชื่อว่าถนนคู่รัก  
จากนั้นพาท่านชม พระรำชวังหยวนหมิง แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง 
พระราชวังแห่งนี ้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ใน
เมือง "จูไห"่ ท้าให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง 
มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่
ราบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมี
ทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วย
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ต้าหนังเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  ด้วยมื้อพิเศษ ซีฟู๊ด เป๋ำฮื้อ + ไวน์แดง น้าท่านเดินทางสู่ วดัผู่ถ่อ เป็นวัด
จีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อว่าวัดแห่งนี้ได ้สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวัดที่อยู่บนเกาะผู่ถ่อซาน 
เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้า
ด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจ้า
บ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้้าร้อนลวก หรือ น้้ามัน ช่วย
ลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดน  ลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็น
เวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างด้าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส  น้าท่านเดินทางสู่ร้ำนหยก อิสระให้ท่าน
ชมผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากหยกจีน พาท่านช้อปปิ้งที่ ตลำดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติด
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แอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นน้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า 
รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและ
ฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย   

***อิสระอำหำรค่ ำเพ่ือควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยว*** 
สมควรแก่เวลาพาทา่นข้ามด่านกลับสู่เกาะมาเก๊าและเข้าสู่ทีพ่ัก 

วันท่ีสำม  วัดอำม่ำ-เจ้ำแม่กวนอิมปรำงค์ทอง - วัดเจ้ำแม่กวนอิม - สนำมบินดอนเมือง  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ท่ีพัก หลังอาหาร...พาท่านสู่ วัดอำม่ำ ถูกก่อตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าซึ่งประกอบ
ไปด้วยประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่งการร้าลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และศาลาเซิ้งเจ้า
ชานลิน (ศาลาพุทธ) ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ ในสถานที่เดียวท้าให้วัดอาม่าเป็นตัวแทนของ
วัฒนธรรมจีนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า พุทธศาสนา และความเชื่อพื้นบ้านต่างๆ พำท่ำนแวะ
ถ่ำยรูปกับเจ้ำแม่กวนอิมมองทะเลหรือเจ้ำแม่กวนอิมปรำงค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 
เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรอง
เหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่ กวนอิมลูกคร่ึง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับ
มีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน พำท่ำนช้อปปิ้งร้ำนขนม ของฝากชื่อดังของมาเก๊า  
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้ำแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ชาว
มาเก๊าให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก มีเทพศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายพระองค์ เช่น เจ้าแม่กวนอิม,เจ้าพ่อกวนอู
,พระสังคจาย,เจ้าแม่ทับทิมฯลฯ... 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารพาท่านสู่ The Venetian ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย ภายใน
พร้อมสรรพด้วยสิ่งอ้านวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 
350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่าน
ชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสัน
สดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุด
หรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้งและล้าคลองคดเคี้ยว (ไม่รวมค่า
นั่งเรือ) แวะถ่ายรูปด้านหน้า The Parisian Macaoโรงแรมแห่งใหม่ล่าสุดของเกาะมาเก๊าเปิดขึ้น 
ในธีมโรแมนติกแห่งกรุงปารีส โดยจ้าลองหอไอเฟสขนาดคร่ึงหนึ่งของของจริงมาไว้ด้านหน้า  
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สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

19.50 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย เท่ียวบิน FD765 (ไม่ระบุท่ีนั่ง)   
21.35 น. ถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ... 

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

อัตรำค่ำบริกำร   *** รำยกำรนี้เป็นรำยกำรโปรโมรชั่น ไม่มีแจกหมวกกับกระเป๋ำ *** 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ ่ เด็กต่ ำกว่ำ 18 ปี พักเดี่ยว 

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.- 

 
 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน ** 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้ำทัวร์ร่วมเดินทำงในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน แต่มีไกด์ท้องถิ่น ** 

**รำยกำรนี้จะเข้ำร้ำนรัฐบำลจีน เพื่อโปรโมทกำรท่องเท่ียว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำที -1 ชั่วโมง** 
 

@ @ อัตรำนี้รวม @ @ 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ 
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม 
- ค่าที่พัก  
- คา่น้้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 
- ค่าน้้ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX 
- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  
- วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง (ของมณฑลกวางตุ้ง) 
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กรณีท่ีทำง ตม.จีน ระงับกำรใช้วีซ่ำกรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง ทำงบริษัทขอเก็บค่ำวีซ่ำ ที่เกิดขึ้นตำมจริง และ ทำงบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด (ในกรณีท่ีลูกค้ำแจ้งยกเลิกกำรเดินทำง ทำงเรำขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่ำทัวร์ 
ไม่ว่ำกรณีใดทั้งสิ้น) 
 

@ @กรณีลูกค้ำต้องกำรใบก ำกับภำษี@ @ 
 -     กรุณาแจ้งเซลล์ตั้งแต่การจองและช้าระเงิน 
 -     ส่งชื่อ // ที่อยู่ // เลขที่ผู้เสียภาษี ที่ถูกต้อง 

-     ทางบริษัทไม่สามารถแก้ไขใบเสร็จย้อนหลังให้ได้ 
 -     ทางบริษัทไม่สามารถออกใบก้ากับภาษีย้อนหลังได้ 
 -     กรณีลูกค้าท้าใบเสร็จสูญหายหรือช้ารุดทางบริษัทไม่สามารถออกใบใหม่ให้ลูกค้าได้ 
 

@ @ อัตรำนี้ไม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์  
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) 

- ***ค่ำทิปไกด์ หัวหน้ำทัวร์ และคนขับรถ  1,500 บำท ตลอดกำรเดินทำง  
- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเดี่ยวเข้ำประเทศจีน **ในกรณีท่ีทำงรัฐบำลจีน ประกำศยกเลิกวีซ่ำกรุ๊ป 

แบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทำงต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ในกำรท ำวีซ่ำเพิ่ม ท่ำนละ 1,500 บำท** 
 

@ @ เงื่อนไขกำรให้บริกำร @ @ 

เงื่อนไขกำรจอง ช ำระเต็มจ ำนวนตำมรำยกำรระบุ  
* เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ำกรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
คืนเงิน ท้ังหมดหรือบำงส่วนให้กับท่ำน 

* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

* ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน 
 
 
 

เงื่อนไขในกำรให้บริกำร เพิ่มเติมส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่า

ใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง

รับผิดชอบช้าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้้ามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินก้าหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น    

 
@ @ หมำยเหตุ @ @ 

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลง
ของเงินตราต่างประเทศ / บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน , โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออ่ืนๆ / ทางบริษัทฯ ไม่อาจจะ
รับผิดชอบต่อปัญหากรณีนัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่
ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและ
เวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจ้าในต่างประเทศหรือส้านักงานเจ้าหน้าที่กระทรวง
การต่าง ประเทศที่ประจ้า ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท 
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บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท 

 

****โปรแกรมกำรเดินทำงสำมำรถสลับปรับเปลี่ยนได้*** 
ทั้งนี้ยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นสิ่งส ำคัญที่สุด 


