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บินตรงสู่ มาเก๊า โดย สายการบิน แอร์เอเชีย   

สัมผสั THE VENESIAN ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย 
ถ่ายรูปคู่กบั สัญลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่  “จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล” 

พร้อมมื้อพเิศษ... เป๋าฮ้ือ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่ 
 
 



วนัแรก สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า– จูไห่- สวนหยวนหมงิ  

07.30 น. คณะพร้อมกนัที ่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่
จากบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและทีน่ั่ง 

10.10 น. เหินฟ้าสู่มาเก๊า เทีย่วบินที ่FD 762   
13.45  น. เดินทางถึง มาเก๊า หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ ชายฝ่ังทะเลด้าน

ตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้ าเพิร์ล มีอาณาเขตติดกบัต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มี
เน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่ง
คาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 
กม และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กมจากนั้น น าท่านข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่ จากนั้นพาท่านชม 
พระราชวงัหยวนหมิง แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนแทนพระราชวงัใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักก่ิง พระราชวงัแห่งน้ี ถูก
สร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ท าให้สวนแห่งน้ีโอบล้อมดว้ยขุนเขาท่ี
เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเน้ือท่ี 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นท่ีราบ 
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ สร้างข้ึนเท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมี
ขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปกก่ิง เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบดว้ยส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ กวา่ร้อยช้ิน อาทิ เสาหินคู่ 
สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนงัเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว  

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
 พกัที ่ FRIEND  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง จูไห่ - สัญลกัษณ์เมืองจูไห่ “หวีห่น่ี”  -วดัผู่ถ่อ  -บัวหิมะ - วดัไป๋หลนิ  – ชมหยก – ร้านผ้าไหม                     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  
จากนั้นพาท่านถ่ายรูปคู่กบั สัญลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์
เกิร์ล” หรือที่มีช่ือเรียกว่า “หวี่หน่ี” เป็นรูปป้ันนางฟ้าถือไข่มุก ซ่ึงยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก 
เป็นถนนซ่ึงอยูริ่มชายหาด ท่ีทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่น และ
ท่ีไดช่ื้อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน ้ าไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือ มา้นัง่ ซ่ึงท ามา
ส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงตั้งช่ือวา่ถนนคู่รัก น าท่านเดินทางสู่ วดัผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซ่ึงประดิษฐานองคเ์จา้แม่
กวนอิมซ่ึงเช่ือวา่วดัแห่งน้ีได ้สร้างข้ึนเพื่อเปรียบเสมือนวดัท่ีอยูบ่นเกาะผูถ่่อซาน เผือ่ใหป้ระชาชนชาวเมือง
จูไห่ไดส้ักการบูชาขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอิม  จากนั้นแวะผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดย
การแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจกัวาล บัวหิมะ ของแท ้100% ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและ
มีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น ้ าร้อนลวก หรือ น ้ ามนั ช่วยลดการอกัเสบ



และเกิดหนองพองแผลท่ีโดน  ลวกไดดี้ หรือจะทาเพื่อป้องกนัผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานาน
และช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั  
หลงัทานอาหารเรียบร้อยแลว้น าท่านกราบนมสัการส่ิงศกัด์ิท่ีชาวเมืองจูไห่ให้ความนบัถือ ณ วัดไป๋หลิน 
หรือวดัดอกบวัขาว กราบนมสัการเทพเจา้แห่งโชคลาภ, เทพเจา้กวนอู, เจา้แม่กวนอิม, เทพเจา้ไฉ่ซินเอ๊ียะ 
(เทพแห่งโชคลาภ) เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นน าท่าน ชมหยก ท่ีมีป่ีเซ่ียะ สัตวน์ าโชคท่ีชาวจีนเช่ือว่า
หากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะร ่ ารวย และมีแต่โชคลาภ  พาท่านสู่ ร้านผ้าไหม อิสระตามอธัยาศยั …. 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ด้วยมื้อพเิศษ ซีฟู๊ด เป๋าฮ้ือ + ไวน์แดง ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าทีพ่กั  FRIEND  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม ตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย–มาเก๊า -  เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล
THE VENETIAN – สนามบินดอนเมือง  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั    
พาท่านช้อปป้ิงท่ี ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านคา้ มี
สินคา้ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนมชั้นน าต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ท่ีน่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เน่ืองจาก
สินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถูก ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางกลบัสู่มาเก๊า น าท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง  สร้าง
ดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสูง 18 เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อน
ชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิม
ลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตร์เป็นหนา้พระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่เป็น
เจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า ในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบัจีน 
พาท่านแวะช็อปป้ิงร้านขนม ของฝากช่ือดงัของมาเก๊า  พาท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ี วดัเจ้าแม่กวนอมิ ท่ี
มีอายุกวา่ 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานท่ีแห่งน้ีชาวมาเก๊าให้ความเคารพนบัถือเป็นอย่าง
มาก มีเทพศกัด์ิสิทธ์ิมากมายหลายพระองค ์เช่น เจา้แม่กวนอิม,เจา้พ่อกวนอู,พระสังคจาย,เจา้แม่ทบัทิมฯลฯ
จากนั้นพาท่านชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงั
ของโบสถ์มีพิพิธภณัฑ์จดัแสดงประวติัของโบสถ์ ซ่ึงโบสถ์เซนตพ์อลน้ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นอนุสาวรีย์
แห่งศาสนาคริสต์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออก สมควรแก่เวลาพาท่านสัมผสับรรยากาศของ
ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้ความ
บนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงร้านคา้แบนด์เนมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้
ท่านไดส้ัมผสักบัภตัตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมให้ท่านไดส้ัมผสักบั
บรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลชอ้ปส์
ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพื้นท่ีกวา้ง 1 ลา้นตาราง
ฟุต ท่ีรวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้และล าคลองคดเค้ียว (ไม่รวมค่าน่ังเรือ) 



 
  **อสิระอาหารเยน็เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง** 
ได้เวลานัดหมาย น าท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า 

22.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เทีย่วบิน FD767   
00.15+1 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ... 
**** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้ทั้งนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่ิงส าคัญทีสุ่ด *** 

 

ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทดัรัด มล้ีอ ส าหรับลากได้ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทาง 
 

อตัราค่าบริการ 
*** รายการนีเ้ป็นรายการโปรโมช่ัน ไม่มีแจกหมวกกบักระเป๋า *** 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 

ต ่ากว่า 18 ปี 
พกัเดี่ยว 

01-03, 02-04, 03-05 ม.ิย.61 
08-10,09-11,10-12 ม.ิย.61 

15-17,16-18,17-19,23-25, 24-26, 29 ม.ิย.-01 ก.ค.61 
30 ม.ิย.-02 ก.ค. // 06-08 ก.ค. // 07-09, 08-10 ก.ย.61 
14-16,15-17,16-18,21-23,22-24 ก.ย.//25-27 ต.ค.61 
02-04,03-05,09-11,10-12,12-14,16-18,17-19 พ.ย.61 

5,888.- 9,088.- 2,500.- 

 

**รายการนีท้ าวซ่ีากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากมีการยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป หรือ วซ่ีาหน้าด่าน แบบ 144 
ช่ัวโมงนี ้ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง** 

 
 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีไ่ม่จัดหัวหน้าทวัร์ร่วมเดินทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ่น ** 

 

**รายการนีจ้ะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพ่ือโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 45 นาท ี-1 ช่ัวโมง** 
 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์ม

เดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 

 



อตัราค่าบริการนีร้วม  
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
✓ ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
✓ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
✓ ค่าท่ีพกั  
✓ ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 
✓ ค่าน ้ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX 
✓ วซ่ีากรุ๊ป แบบ 144 ชัว่โมง (ของมณฑลกวางตุง้) กรณทีีท่าง ตม.จีน ระงับการใช้วซ่ีากรุ๊ป แบบ 144 ช่ัวโมง ทางบริษัท

ขอเก็บค่าวีซ่า ที่เกิดขึ้นตามจริง และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกการ
เดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ ไม่ว่ากรณใีดทั้งส้ิน) 

✓ ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  
 

อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์ 
 ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี) 
 ค่าทปิไกด์ หัวหน้าทวัร์ และคนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณทีี่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปแบบ 144 ช่ัวโมง ผู้เดินทาง

ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการท าวซ่ีาเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท** 
 

กรณีลูกค้าต้องการใบก ากบัภาษ ี

• กรุณาแจง้เซลลต์ั้งแต่การจองและช าระเงิน พร้อม ส่งช่ือ // ท่ีอยู ่// เลขท่ีผูเ้สียภาษี ท่ีถูกตอ้ง 
• ทางบริษทัไม่สามารถแกไ้ขใบเสร็จยอ้นหลงัใหไ้ด ้// ทางบริษทัไม่สามารถออกใบก ากบัภาษียอ้นหลงัได ้
• กรณีลูกคา้ท าใบเสร็จสูญหายหรือช ารุดทางบริษทัไม่สามารถออกใบใหม่ใหลู้กคา้ได ้

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
• กรุณาช าระเต็มจ านวนตามรายการระบุ  หลงัจากการจองภายใน 24 ช่ัวโมง โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

 ธนาคาร  กรุงเทพ  
 ช่ือบัญชี  บจ.แกรนด์ฮอลเิดย์  
 สาขา  พาราไดช์ พาร์ค 
 เลขทีบ่ัญชี  068-706079-8 (ออมทรัพย์)  

• แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านเหลือไม่
ต ่ากวา่ 6 เดือน กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 



เง่ือนไขการให้บริการ  
• เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิกได ้หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน 

• เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• ถา้หากท่านไม่เขา้ร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน 
 

เง่ือนไขในการให้บริการเพิม่เติมส าหรับสายการบินแอร์เอเซีย 

• ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่
 จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
• ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้

 หรือมีค่าใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
• ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผู ้

 ยกเลิกตอ้งรับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตาม
 หลกัเกณฑ์ท่ีสายการบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่า
 วซ่ีา เป็นตน้    

 

หมายเหตุ  
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกั
ค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา
ต่างประเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ / ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา
กรณีนัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี เพ่ือให้ท่านเกิด
ประโยชน์และความสุขในการท่องเท่ียว ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล 
ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและเวียดนามท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้
เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขต
ปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจ าในต่างประเทศหรือส านักงาน
เจา้หนา้ท่ีกระทรวงการต่าง ประเทศท่ีประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท 
บริษัทฯ มีประกนัอุบตัิเหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 
 


