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ประกาศ !!!...เนื�องจากสภาวะนํ�ามันโลกที�มีการปรับราคาสูงขึ�น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีนํ�ามันขึ�นในอนาคต ซึ�งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ*เกบ็ค่าภาษีนํ�ามันเพิ�มตามความเป็นจริง  

*** กรุณาเตรียมค่าทิปหวัหนา้ทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ จํานวน "# หยวน/คน ตลอดการเดินทาง *** 

�กาํหนดการเดินทาง  

�-�� สงิหาคม ���  

��-�� /��-� กนัยายน ��� 

��-��/�-�/�� ตลุาคม – � พฤศจิกายน ��� 

�-�/��-��/�-/#-$ พฤศจิกายน ��� 

%-�/��-�� ธนัวาคม ��� 

วนัแรก         กรุงเทพฯ – มาเก๊า - THE VENETIAN RESORT - วหิารเซนต์พอล - SENADO SQUARE – จูไห่  

CD.FC น.                � พร้อมกนัที'ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั�น L ประตู M บริเวณ ISLAND-N 
สายการบิน AIR MACAU (NX) โดยมีเจา้หนา้ที'คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่าน 

SS.FT น.      ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบิน AIR MACAU เที'ยวบินที' NX 8DT �(บริการอาหารและเครื�องดื�ม) 
ST.SC น.  (เวลาทอ้งถิ'นเร็วกว่าประเทศไทย ; ชั'วโมง) เดินทางถึงสนามบิน มาเก๊า เมืองที'ไดชื้'อว่าเป็นดินแดนแห่งการพนนัและ   

คาสิโนนามระบือ แต่จะมีสักกี'คนที'รู้จกัมาเก๊าในดา้นอื'นๆ “มาเก๊า” มีภาพความงามแห่งศิลปะวฒันธรรมของโลก
ตะวนัออกและตะวนัตกให้ไดชื้'นชม และยงัมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื'อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที'
ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืนหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านสู่อาณาจกัรคาสิโนที'ไดรั้บการขนานนามวา่ 
“ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย” THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัเกมส์การ
พนนันานาชนิด อาทิ บคัคาร่า, แบลค็แจ็ค, รูเลต็, สลอ็ตแมชชีนนบัพนัตู ้ฯลฯ หรือเลือกถ่ายภาพกบับรรยากาศเมืองเว
นิสและสัญลกัษณ์ของเมืองเวนิส ทัKงเรือกอนโดลา่ ลาํคลองกลางเมือง ให้ท่านไดรั้บความรู้สึกเหมือนอยูก่ลางเมืองเวนิส 
ประเทศอิตาลี อิสระใหท่้านไดท้าํกิจกรรมต่างๆ (ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) จากนัKนนาํท่านชม วหิารเซนต์พอล ซากโบสถ์
ที'มีชื'อ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน  ดา้นหลงัของโบสถมี์พิพิธภณัฑ์จดัแสดงประวติัของโบสถซึ์'งโบสถเ์ซนต์
พอลนีKไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตที์'ยิ'งใหญ่ที'สุดในดินแดนตะวนัออกไกล จากนัKนนาํท่านชอ้ป
ปิK งที' SENADO SQUARE แหล่งชอ้ปปิK งของวยัรุ่นมาเก๊า ซึ' งโดดเด่นดว้ยพืKนถนนที'ปูลาดดว้ยกระเบืKองเป็นลอนคลื'น 
เปรียบเสมือนทอ้งทะเลอนัอดุมสมบูรณ์ลอ้มรอบไปดว้ยอาคารสไตลย์โุรปหลากสีสัน และสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบ
ที'นี'จดัวา่เป็นแหล่งชอ้ปปิK งที'รวมไวซึ้' งร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทัKงแฟชั'น แบรนดเ์นม ร้านแผงลอย เฟอร์นิเจอร์โบราณ อญั
มณี เครื'องประดบั ของที'ระลึก ฯลฯ เรียกว่าจะหาซืKออะไรในมาเก๊า มาที'นี'ที'เดียวก็ไดค้รบครัน จากนัKนนาํท่านแวะซืKอ 
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ขนมพื�นเมอืง อาทิเช่น ทองมว้นไส้หมหูยอง, ทองพบัไส้หมหูยอง, คุกกีKแอลมอล, ขนมเบีKย, มะนาวโปรตุเกส, หมหูวาน
, ท๊อปฟี' นม ฯลฯ ซึ'งเป็นขนมที'ขึKนชื'อของเมืองมาเกา๊ ใหท่้านไดเ้ลือกซืKอเป็นของฝากคนทางบา้น  

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ'า ณ ภตัตาคาร  
นาํท่านเดินทางขา้มด่านสู่ เมอืงจไูห่ ซึ'งอยูท่างใตข้องมณฑลกวางตุง้ มีพืKนที'ดา้นทิศตะวนัออกติดกบัเซินเจิKน  ดา้นทิศใต้
ติดกบัมาเก๊า ในปีค.ศ. ;QRS ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นเมืองเศษฐกิจ (SPECIAL AREA) เมืองจูไห่เป็นเมืองที'มีประชากร
นอ้ย ทาํใหเ้ป็นเมืองที'ไมค่่อยมีมลพิษ สภาพแวดลอ้มจึงสวยงาม สะอาดและอากาศบริสุทธิY มาก  
� พกัที� XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที�สอง         จูไห่ – หวหีนี� - CHIME LONG OCEAN KINGDOM 

เช้า     � รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัสาวงาม "หวหีนี�" จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล เป็นรูปปัK นสาวงามกลางทะเลกลางทะเล ซึ'งเป็นสัญลกัษณ์
ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง R.Z เมตร ถือไข่มุกอยูริ่มทะเล จากนัKนนาํท่านแวะซืKอยาแกน้ํK าร้อน
ลวกเป่าฟู่ หลิง “ยาบวัหิมะ” ยาประจาํบา้นที'มีชื'อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที'ถกูไฟไหม,้ นํK าร้อนลวก, แมลงสัตวก์ดัต่อย, 
แพ,้ คนั, แผลสด, ผื'น, เป็นหนอง, สิวอกัเสบ, บวมแดง, การอกัเสบของผิว, กลากเกลืKอน, โรคผิวหนงัต่างๆ ท่านจะได้
ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ' งเป็นอีกวิธีหนึ'งในการผ่อนคลายความเครียด และบาํรุงการไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธี
ธรรมชาติ 

เที�ยง  � รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย  นําท่านสู่ CHIME LONG OCEAN KINGDOM ซึ' งเป็น โลกใต้ทะเลขนาดใหญ่ที�สุดในโลก เปิดตวัไปเมื'อเดือนมีนาคม 

�]]Z ภายในประกอบไปดว้ย พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ํKาขนาดใหญ่  จดัแสดงสัตวท์ะเลหลากหลายชนิด ในตูป้ลาขนาดมหึมานีK  
จะมีอุโมงคก์ระจกที'จะช่วยให้นกัท่องเที'ยวสามารถชื'นชมสัตวท์ะเลในตูป้ลายกัษแ์บบ 180 องศาเลยทีเดียว นอกจากนีK
ยงัมีการแสดงความสามารถของสัตวน์ํK าชนิดต่างๆ อยา่งเช่น วาฬ และโลมา รวมไปถึงเครื'องเล่นในสวนสนุกอีกมากมาย 
ทางดา้นของประธานกินเนสส์ เวิลด ์เรคคอร์ดส์ ไดเ้ดินทางมาเพื'อมอบเกียรติบตัรให้กบัทาง  CHIME LONG OCEAN 
KINGDOM  ในการสร้างสถิติโลกใหม่ถึง 5 รายการ โดยรวมถึง อะควาเรี�ยมขนาดใหญ่ และมีความยาวที�สุดใน
โลก และสวนสนุกทางทะเลที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลก อีกดว้ย (รวมบัตรค่าเข้า ซึ�งสามรถเข้าชมสวนนํ�าและเล่นเครื�อง
เล่นได้ทุกชนิด)  
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: อาหารมือเยน็ อิสระตามอธัยาศัย เพื�อความสะดวกในการทํากจิกรรมต่างๆ  

� พกัที� XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที�สาม                                                ตลาดใต้ดนิก๊กเป่ย – มาเก๊า - กรุงเทพฯ 

เช้า     � รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านชม หยกจีน ของลํKาค่าของปักกิ'งที'ขึKนชื'อ ซึ' งชาวจีนมีความเชื'อว่าหยกคือ สัญลกัษณ์ของความดีงาม สติปัญญา 
และความยติุธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจืhอยงัให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ 
ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซึ' งหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความรํ' ารวย 
ความมีโชค รวมถึงทาํให้อายยุืนอีกดว้ยให้ท่านไดเ้ลือกชมหยกที'ไดผ้่านการเจียระไนมาเป็นเครื'องประดบันาํโชค อาทิ
เช่น กาํไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เยา้ ให้ท่านไดเ้ลือกซืKอเป็นของขวญัของฝาก จากนัKนนาํท่านชอ้ปปิK งที' ตลาดใต้ดิน
ก๊กเป่ย  เป็นยา่นชอ้ปปิK งที'ตัKงอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า มีสินคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซืKอมากมาย อาทิ เสืKอผา้, รองเทา้, กระเป๋า และ
สินคา้ที'ระลึกต่าง ๆ มากมาย ฯลฯ ซึ' งเป็นที'นิยมมากของชาวมาเกา๊และฮ่องกง เนื'องจากสินคา้ที'นี'มีคุณภาพและราคาถูก 
ใหท่้านไดช้อ้ปปิK งเลือกซืKอสินคา้ตามอธัยาศยั  

เที�ยง  � รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ลิมรส...หอยเป๋าฮือ + ไวน์แดง 
บ่าย นาํท่านแวะชม โรงงานผลติผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนาํเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทัKงใชเ้ครื'องจกัร และแรงงานคน 

ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื'อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม ซึ'งเหมาะกบัการซืKอเป็นทัKงของฝากและใชเ้อง  
สมควรแก่เวลานาํท่านขา้มด่านก๊กเป่ย สู่ มาเก๊า หลงัจากนัKนนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  

SD.^C น.   ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที'ยวบินที' NX 88^ � 
S_.TT น.  ถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน 

ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ    
☺     ☺  ☺  ☺  ☺  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺ 

 (*** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั�งแต่ 1T ท่านขึ�นไป ***) 

หมายเหตุ : ตามนโยบาย ร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง กาํหนดให้มกีาร ประชาสัมพนัธ์สินค้าพื�นเมอืงให้นักท่องเที�ยวทั�วไปได้
รู้จกัคอื ร้านหยก, ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านขนมพื�นเมอืง ซึ�งจาํเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมผีลกบัราคาทัวร์  
จงึเรียนให้กบันักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-eC 
นาที ซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทั�งสิ�น 

 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที�ต้องออกตัgวภายในประเทศ (เครื�องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�
เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั�ง 

**ก่อนทําการจองทวัร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทาง
บริษทัฯ จะอิงตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลัก** 
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�กาํหนดการเดินทาง �#-�$ กรกฎาคม ��� 

�-�� สงิหาคม/ ��-�� /��-� กนัยายน ��� 

��-��/�� ตลุาคม-� พฤศจิกายน ��� 

�-�/��-��/�-/#-$ พฤศจิกายน ��� 

��-�� ธนัวาคม ��� 

อตัราค่าบริการ     ผูใ้หญ่(นบัอาย ุ;R ปีขึKนไป) พกัห้องละ 2 ท่าน     ท่านละ  1S,999  บาท 

                                   เดก็อายตุํ�ากว่า SD ปี (ตามหน้าพาสสปอร์ต) พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ  S_,999  บาท 

        พกัเดี'ยวจ่ายเพิ'ม           ท่านละ    ^,500  บาท 

***การนับอายุเดก็ ใช้วนั เดอืน ปีเกิด ตามหน้าพาสสปอร์ต และวันที�เดนิทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ*** 

�กาํหนดการเดินทาง �-� ตลุาคม ��� 
%-� ธนัวาคม ��� 

อตัราค่าบริการ     ผูใ้หญ่(นบัอาย ุ;R ปีขึKนไป) พกัห้องละ 2 ท่าน     ท่านละ  1^,999  บาท 

                                   เดก็อายตุํ�ากว่า SD ปี (ตามหน้าพาสสปอร์ต) พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ  ^C,999  บาท 

        พกัเดี'ยวจ่ายเพิ'ม           ท่านละ    ^,500  บาท 

***การนับอายุเดก็ ใช้วนั เดอืน ปีเกิด ตามหน้าพาสสปอร์ต และวันที�เดนิทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ*** 
 

หมายเหตุ ราคาทัวร์นี�  ไม่แจกกระเป๋า/มีราคาเด็ก ซึ�งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะนํ�ามนัโลกที�มกีาร

ปรับราคาสูงขึ�น ทําให้สายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํ�ามนัขึ�นในอนาคต ซึ�งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ*เกบ็ค่าภาษี
นํ�ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง 

          บริษทัขอสงวนสิทธิY ที'จะเปลี'ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัKงนีK ขึKนอยูก่บัการเปลี'ยนแปลงของสายการบิน สภาพทาง
การเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั (ราคา
ดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี'ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัKงนีK ขึKนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที'ไมค่งที')  
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อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
☺ ค่าตัlวเครื'องบินชัKนทศันาจร ไป-กลบั ตามที'ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที'กาํหนดไวใ้นรายการ 
☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื'องดื'มทุกมืKอ ตามที'ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที'ต่างๆ ตามที'ระบุไวใ้นรายการ 
☺ นํKาหนกัสัมภาระท่านละไมเ่กิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเครื'องบินตามเงื'อนไขของแต่ละสายการบินที'มีการเรียกเกบ็ 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัที'มีอายุ

ตัKงแต่ ; เดือนขึKนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง ; เดือน ถึง ;] ปี และผูที้'มีอายสูุงกว่า ZS ปี ขึKนไป ค่าชดเชยทัKงหลายตามกรรมธรรม์
จะลดลงเหลือเพียงครึ' งหนึ'งของค่าชดเชยที'ระบุไวใ้นกรรมธรรม ์  ทัKงนีK ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที'มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุก
กรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที'เสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชืKอ, ไวรัส, ไส้เลื'อน, ไส้ติ'ง, อาการที'เกี'ยวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, 
บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื'องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ 
และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื'นๆตามเงื'อนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
� ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
� ค่าวซ่ีาจนีและมาเก๊า สําหรับผู้ถือหนงัสือเดนิทางต่างชาตทีิ�ระบุว่าต้องยื�นวซ่ีาจนีและมาเก๊า 
� ค่าใชจ่้ายอื'นๆ ที'นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื'องดื'ม ค่าอาหาร คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ฯลฯ 
� ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

� ค่าทิปไกด์,หัวหน้าทวัร์ และคนขับรถ _C หยวน ต่อลูกค้า (เด็กเกบ็เท่าผู้ใหญ่) 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ'ม 7 % และภาษีหกั ณ ที'จ่าย 3 % ในกรณทีี�ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม และหัก ณ 

ที�จ่าย  จากยอดขายจริงทั�งหมดเท่านั�น และโปรดแจ้งทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธิ*ออกใบเสร็จที�ถูกให้กบับริษัททัวร์
เท่านั�น  

เงื�อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครัK งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทัKงหมด ส่วนที'เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  

2. เนื'องจากราคานีK เป็นราคาโปรโมชั'น ตัlวเครื'องบินตอ้งเดินทางตามวนัที' ที'ระบุบนหนา้ตัlวเท่านัKน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี'ยนแปลง
การเดินทางใดๆ ทัKงสิKน ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี'ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิY ในการคืนเงิน  ทัKงหมดหรือบางส่วน
ใหก้บัท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหน้าทัวร์ แต่มไีกด์ท้องถิ�นพดูไทยรับที�มาเก๊า) ครบ 15 ท่าน มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-
กลบั พร้อมกบัคณะ  
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4. เมื'อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ'ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิY  ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัKงสิKน และทางบริษทัจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ�นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน L00 
HKD  /คน  /วนั 

5. กรณีที'กองตรวจคนเขา้เมืองทัKงที'กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที'ระบุในรายการเดินทาง  บริษทั
ฯ ของสงวนสิทธิY ที'จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัKงสิKน 

6. โรงแรมที'อยูใ่นรายการเป็นการนาํเสนอเท่านัKน เมื'อทาํการจองอาจจะมีการเปลี'ยนแปลงโรงแรมซึ'งจะอยูใ่นระดบัเดียวกนัแต่อาจจะไม่ได้
อยูใ่นยา่นเดียวกนั 

7. การยกเลกิ 
7.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึKนไป เกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริง 
7.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึKนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ ;S,000 บาท 
7.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
7.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทัKงหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
7.5 ยกเวน้กรุ๊ปที'เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที'ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที'มีการการันตีค่ามดัจาํที'พกัโดยตรง

หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเที'ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทัKงหมดเนื'องจากค่าตัlวเป็นการเหมาจ่ายในเที'ยวบินนัKนๆ 

หมายเหตุ 
;. จาํนวนผูเ้ดินทางขัKนตํ'าผูใ้หญ่ ;] ท่านขึKนไป เที'ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี'ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
�. บริษทัฯ มีสิทธิY ที'จะเปลี'ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีK  เมื'อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
. รายการท่องเที'ยวสามารถเปลี'ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
~. บริษทัฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที'เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื'นๆที'อยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ'ม เติมที'เกิดขึKนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถกูทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุติัเหตุต่างๆ 
]. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัKงสิKนหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที'
ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที'ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที'กรมแรงงานทัKงจากไทย และต่างประเทศซึ'งอยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
�. หากไมส่ามารถไปเที'ยวในสถานที'ที'ระบุในโปรแกรมได ้ อนัเนื'องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ
ไมมี่การคืนเงินใดๆทัKงสิKน แต่ทัKงนีKทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที'ยวสถานที'อื'นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิY การจดัหานีKโดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 
Z. ราคานีK คิดตามราคาตัlวเครื'องบินในปัจจุบนั หากราคาตัlวเครื'องบินปรับสูงขึKน บริษทัฯ สงวนสิทธิY ที'จะปรับราคาตัlวเครื'องบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
R.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื'อท่องเที'ยวเท่านัKน 
Q. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัKงสิKน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที'ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมืKอ เพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
;S. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัKงสิKน หากเกิดสิ'งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที'เกิดจากความประมาทของตวั
นกัท่องเที'ยวเอง 
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;;. เนื'องจากตัlวเครื'องบินเป็นตัlวราคาพิเศษ เมื'อออกตัlวไปแลว้ในกรณีที'ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัlว
เครื'องบินไม่สามารถนาํมาเลื'อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
;�. เมื'อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทัKงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื'อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
13.ในกรณีที'ลกูคา้ตอ้งออกตัlวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที'ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัK ง  มิฉะนัKนทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทัKงสิKน 
ข้อควรระวงั!! 
หนงัสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเชค็กบัเจา้หนา้ที'ทุกครัK งวา่ตอ้งทาํการยื'นวีซ่าเขา้ฮ่องกง และมาเกา๊หรือไม่ 
** ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที� การท่องเที�ยวมาเก๊า  โทร. C^-255-5989 
                                                           
 

พาสปอร์ต ควรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดอืน 
มฉิะนั�นบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 


