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กาหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2561 ( 3 วัน 2 คืน )
วันแรก
08.00 น.
10.20 น.
13.45 น.

สนามบินดอนเมือง – มาเก๊ า –จูไห่ - สั ญลักษณ์ เมืองจูไห่ “หวีห่ นี”่ -ถนนคู่รัก - วัดผู่ถ่อ -บัวหิมะ – พระราชวัง
หยวนหมิง
คณะพร้ อมกัน ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ 1-2 สายการบิน แอร์ เอเชีย พบ
เจ้ าหน้ าที่บริษทั คอยให้ การต้ อนรับ
เดินทางสู่ มาเก๊ า โดยเที่ยวบินที่ FD762 (ไม่ ระบุที่นั่ง ) บริการอาหารบนเครื่ อง
เดินทางถึง มาเก๊ า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า ตั้งอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของ
สามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ เพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตําบลก๊งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ท้ งั หมด 25.8 ตร.กม
ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะ
เชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม
นําท่านข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่ เมือง เศรษฐกิจ 1 ใน 5 ของจีน และยังเป็ นเมืองตากอากาศยอดฮิตของชาวมาเก๊าและ
ฮ่องกง
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พาท่านถ่ายรู ปคู่กบั สัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซี ยงหู “จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล” หรื อที่มชี ื่ อ
เรียกว่ า “หวีห่ นี่” เป็ นรู ปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่ งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็ นถนนซึ่ งอยูร่ ิ มชายหาด ที่
ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายใน
บริ เวณถนนริ มชาดหาดแห่งนํ้าได้มีการนําเก้าอี้ หรื อ ม้านัง่ ซึ่ งทํามาสําหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก นํา
ท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็ นวัดจีนซึ่ งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่ งเชื่อว่าวัด
แห่งนี้ได้ สร้างขึ้นเพื่อเปรี ยบเสมือนวัดที่อยูบ่ นเกาะผูถ่ ่อซาน เผื่อให้ประชาชน
ชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นแวะผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้ อยา
ครอบจักวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดน
ความร้อนเช่น นํ้าร้อนลวก หรื อ นํ้ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดน ลวกได้ดี หรื อจะทาเพื่อ
ป้องกันผิวไหม้เสี ยจากการตากแดดเป็ นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิ ว ฝ้า จุดด่างดําบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส
จากนั้นพาท่านชม...พระราชวังหยวนหมิง แห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุ งปักกิ่ง พระราชวัง
แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ทําให้สวนแห่ งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียว
ชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้นที่ราบ สิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ
สร้างขึ้นเท่าของจริ งในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่ งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุ ง
ปกกิ่ง เป็ นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหิ นคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตํา
หนังเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ด้ วยมื้อพิเศษ ซีฟู๊ด เป๋าฮื้อ + ไวน์ แดง ภัตตาคาร
(พักที่จูไห่ ) พักที่ Min An HOTEL หรื อเทียบเท่ า
บ้ านเกิด ดร.ซุ นยัดเซน – ร้ านหยก – ร้ านผ้ าไหม – ช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดินก๊ งเป่ ย - มาเก๊ า
บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ บ้ านเกิด ดร.ซุ นยัดเซ็น ตั้งอยูท่ ี่ถนนตงฟง ในหมู่บา้ น
ซุ่ยเฮิงซุน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1892 เป็ นเรื อน 2 ชั้น ขนาด 32 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ตร.ม. ด้านนอกเป็ น
แบบยุโรป ภายในตกแต่งแบบศิลปะจีน ซึ่ ง ดร.ซุนยัดเซ็น ท่านเป็ นคนออกแบบโดยตัวท่านเอง บริ เวณโดยรอบๆ
ปลูกต้นไม้ร่มรื่ น ตกแต่งด้วยหิ นและบ่อนํ้าพุ นอกจากนี้ยงั มี หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น สร้างโดยผูท้ ี่เคารพนับถือท่าน
สร้างขึ้นเพื่อให้คนรุ่ นหลังได้รู้จกั และระลึกถึงท่าน เพราะท่านเปรี ยบเหมือนเป็ นบิดาของชาวจีนยุคใหม่ เป็ นผูท้ ี่มี
พระคุณกับชาวจีน สัญลักษณ์ของหอที่ระลึกแห่ งนี้คือรู ปปั้นเหมือนของตัวท่าน ที่ต้ งั อยูท่ างด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์
และแผ่นป้ายที่เขียนว่า“ เทียนเซี้ ยะเหวยกง”ซึ่ งท่านก็เป็ นผูเ้ ขียนด้วยตัวท่านเอง นําท่านเดินทางสู่ ร้านหยก อิสระให้
ท่านชมผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากหยกจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร พาท่านสู่ ร้ านผ้ าไหม อิสระตามอัธยาศัย
….พาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดใต้ ดินก๊ งเป่ ย ตั้งอยูต่ ิดชายแดนมาเก๊า เป็ นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้
ท่านเลือกมากมาย เช่น สิ นค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนมชั้นนําต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่น
ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้ อหมดซึ่ งเป็ นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสิ นค้าที่นี่มีคุณภาพและราคา
ถูก ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย
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บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านข้ามด่านกลับสู่ เกาะมาเก๊า พาท่านเช็คอินโรงแรม
(พักที่มาเก๊ า ) พักที่ East Asia Hotel  หรื อเทียบเท่ า
พาท่านเดินทางสู่ เกาะไทปา พาท่านชมความสวยงามของแสงสี ยามคํ่าคืนของ
อาณาจักรลาสเวกัสแห่ งเอเชีย เกาะไทปา รวมแหล่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามอลังการ
อาทิ The Venetian , City of Dream, The Pasisian , Whnn Palace Cotai , Studio
City,Galaxy Macau ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ระลึก ....
The Venetian ลาสเวกัสแห่ งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่ งอํานวยความ
สะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350
ร้าน ที่เปิ ดพร้อมให้บริ การแก่ท่าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง
เพื่อลิม้ ลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการ
ล่องเรื อเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิ วสตรี ทสเคปสี สนั สดใส
เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ต้ งั อยูใ่ จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รี สอร์ท
โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่ มสุ ดหรู พ้ืนที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความ
สวยงามแบบเวนิส สะพานรู ปโค้งและลําคลองคดเคี้ยว (ไม่รวมค่านัง่ เรื อ)
The Parisian Macao โรงแรมแห่งใหม่ล่าสุ ดของเกาะมาเก๊า เปิ ดขึ้นใน ธี มโรแมนติกแห่งกรุ งปารี ส โดยจําลองหอ
ไอเฟสขนาดครึ่ งหนึ่งของของจริ งมาไว้ดา้ นหน้า และท่านยังสามารถขึ้นไป ชมวิวสวยๆของเกาะไทปาและ
วิวเมืองมาเก๊าได้ (ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายในการขึน้ ชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น 37 และชั้น 7 ราคา ผู้ใหญ่ 188 MOP
เด็ก 158 MOP เฉพาะชั้น 7 ผู้ใหญ่ 118 เด็ก 88 MOP //เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี )
เจ้ าแม่ กวนอิมปรางค์ ทอง - วัดเจ้ าแม่ กวนอิม - วิหารเซนต์ พอล - ช้ อปปิ้ งเซนาโด้ - สนามบินดอนเมือง
บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหาร...พาท่ านแวะถ่ ายรู ปกับเจ้ าแม่ กวนอิมมองทะเลหรื อเจ้ าแม่ กวนอิม
ปรางค์ ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ทั้งองค์ มีความสู ง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดู
งดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรื องรองเหลืองอร่ ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ีเป็ นเจ้าแม่
กวนอิมลูกครึ่ ง คือปั้นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ กเ็ พราะว่าเป็ น
เจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน พา
ท่ านช้ อปปิ้ งร้ านขนม ของฝากชื่อดังของมาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วดั เจ้ าแม่ กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความ
เก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่ งนี้ชาวมาเก๊าให้ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก มีเทพศักดิ์สิทธิ์ มากมายหลาย
พระองค์ เช่น เจ้าแม่กวนอิม,เจ้าพ่อกวนอู,พระสังคจาย,เจ้าแม่ทบั ทิมฯลฯ...ชม วิหารเซนต์ พอล ซากโบสถ์ที่มี
ชื่อเสี ยงออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่ งโบสถ์
เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุสาวรี ยแ์ ห่งศาสนาคริ สต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้ วยมื้ออาหารโปตุเกส ภัตตาคาร
..อิสระให้ท่านช้ อปปิ้ งเซนาโด้ แสควร์ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งยอดนิ ยมแล้วยังโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง
เป็ นลอนคลื่นเปรี ยบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ และย่านนี้ยงั รายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมสไตล์ยโุ รปหลากสี สนั สวยงามยิ่งนัก ทําให้รู้สึกเหมือนกับว่ากําลังเดินช้อปปิ้ งอยูใ่ นมหานครลอนดอน
อย่างไรอย่างนั้นที่นี่จดั ว่าเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งซึ่ งรวมไว้ดว้ ยร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น เสื้ อผ้าแฟชัน่ สิ นค้าแบ
รนด์เนม เฟอร์นิเจอร์โบราณ เครื่ องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และ
อาหารจีนตามแบบตําหรับดัง่ เดิม รวมไปถึงร้านขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบ
แผนโบราณ และปัจจุบนั ฯลฯ จากนั้นพาท่านเยี่ยมชมโชว์ ณ โรงแรม WHNN HOTEL โชว์มีท้ งั หมด 3 โชว์ คือ
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โชว์น้ าํ พุเต้นระบํา ใช้น้ าํ กว่า 8 แสนแกลลอน มาเต้นรําประกอบกับเสี ยงเพลง "Tree of Prosperity" ต้นไม้แห่ งความ
มัง่ คัง่ โชว์น้ ีจะมีตน้ ไม้สีทองขึ้นมาจากพื้น ด้านบนจะมีแชนเดอเลียขนาดใหญ่เลื่อนลงมา และ โชว์ "Dragon of
Fortune" มังกรแห่งโชคลาภ(โชว์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
22.25 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เที่ยวบิน FD767
00.15 + 1 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...

***************************************************
ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สาหรับลากได้ เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง
อัตราค่ าบริการ *** รายการนีเ้ ป็ นรายการโปรโมรชั่น ไม่ มแี จกหมวกกับกระเป๋า ***

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ
ตา่ กว่า 18 ปี

04-06 ,11-13 ก.พ. // 04-06 ,11-13 มี.ค.61
06-08 ,13-15 ,20-22,27-29 พ.ค.61
03-05 มิ.ย.61

7,999.-

11,199.-

พักเดีย่ ว
3,900.-

** บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลื่อนการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ ูร่วมคณะไม่ ถึง 10 ท่าน **
** บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ทไี่ ม่ จัดหัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผ้ ูร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่าน แต่ มีไกด์ ท้องถิ่น **
**รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนาเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
@ @ อัตรานีร้ วม @ @
-

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม
ค่าที่พกั
ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
ค่านํ้ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
ค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริ การ
วีซ่ากรุ๊ ป แบบ 144 ชัว่ โมง (ของมณฑลกวางตุง้ )
กรณีที่ทาง ตม.จีน ระงับการใช้ วซี ่ ากรุ๊ ป แบบ 144 ชั่วโมง ทางบริษทั ขอเก็บค่ าวีซ่า ที่เกิดขึน้ ตามจริง และ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกค้ าแจ้ งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใด
ทั้งสิ้น)
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@ @กรณีลูกค้ าต้ องการใบกากับภาษี@ @
-

กรุ ณาแจ้งเซลล์ต้ งั แต่การจองและชําระเงิน
ส่ งชื่อ // ที่อยู่ // เลขที่ผเู ้ สี ยภาษี ที่ถูกต้อง
ทางบริ ษทั ไม่สามารถแก้ไขใบเสร็ จย้อนหลังให้ได้
ทางบริ ษทั ไม่สามารถออกใบกํากับภาษียอ้ นหลังได้
กรณี ลูกค้าทําใบเสร็ จสู ญหายหรื อชํารุ ดทางบริ ษทั ไม่สามารถออกใบใหม่ให้ลูกค้าได้

@ @ อัตรานีไ้ ม่ รวม @ @
- ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

- ***ค่ าทิปไกด์ หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้ าประเทศจีน **ในกรณีทที่ างรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป
แบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่าย ในการทาวีซ่าเพิม่ ท่ านละ 1,500 บาท**
@ @ เงื่อนไขการให้ บริการ @ @

เงื่อนไขการจอง ชาระเต็มจานวนตามรายการระบุ
* เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่ องบิ นต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ ระบุบนหน้าตัว๋ เท่ านั้น จึ งไม่สามารถยกเลิกได้ หรื อ
เปลี่ ยนแปลงการเดิ นทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ ากรณียกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการคื นเงิน
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้ กบั ท่ าน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน
เงื่อนไขในการให้ บริการ เพิม่ เติมสาหรับสายการบินแอร์ เอเซี ย
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่าย
อื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
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@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
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

ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจี เรี ย ปากี สถาน ศรี ลงั กาและ
เวียดนามที่ถือหนังสื อเดินทางธรรมดาและหนังสื อเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดิ นทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุ ลจีน กรมการกงสุ ลที่ประจําในต่างประเทศหรื อสํานักงานเจ้าหน้าที่กระทรวง
การต่าง ประเทศที่ประจํา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยืน่ วีซ่า 1,200 บาท

บริษทั ฯ มีประกันอุบตั เิ หตุทุกทีน่ ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลีย่ นได้ ***
ทั้งนีย้ ดึ ถือผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด

