
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที� �� ส.ค.�        สนามบินสุวรรณภูม–ิ เซี�ยะเหมนิ –  เมอืงจําลอง ถงอนั จี%เหมย 
08.30 น. คณะพร้อมกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ ชั*น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยโดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทั 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 
10.35น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซี�ยะเหมิน โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG610 พร้อมบริการอาหารบนเครื�อง 
15.30 น. ถึง สนามบินนานาชาติเมืองเซี�ยะเหมิน เมืองเซี�ยะเหมิน ซึ� งเป็นเมืองท่าที�เป็นที�รู้จกักนัดีดว้ยมีทิวทศัน์ที�

สวยงาม ตั-งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องมลฑลฮกเกี-ยน อยูต่รงขา้มกบัมลฑลไตห้วนั เป็นศูนยก์ลางของ
การพาณิชยห์นึ�งในหา้เขตของจีน สัญลกัษณ์คือนกกระยางขาว หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย 

                             นาํท่านสู่ เมืองจาํลอง ถงอัน จี%เหมย  เป็นเมืองจาํลอง  เคยใชเ้ป็นสถานที�ถ่ายหนงัโบราณหลายเรื�อง  นาํ
 ท่าน ตะลุยจตุัรัสเทียนอนัเหมิน และพระราชวงัตอ้งหา้ม  ซึ� งจาํลองไดเ้หมือนจริงมาก จากนั-นนาํท่าน
 สักการะ วดัจีน “ฝ่านเทียน” ชมอนุสรณ์สถาน “เฉินเจียเกิง” ที�จี:เหม่ย  เดินเล่นที�วดัเจา้แม่กวนอิม   

  นาํท่านชอ้ปปิ- ง  หา้งSM และ WALL MART  ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัสินคา้มากมาย  
คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร.... 
  นําท่านเข้าสู่ที�พกั (พกัที�เซี�ยะเหมิน) �  Xiamen plaza  Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัที� �L ส.ค.�          หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั�วอนั  - ช้อปปิ* งถนนจงซาน - เรือสําราญ SUPER STAR LIBRA 
           CRUISE 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหาร....  
ชมท่านชม หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั�วอนั เป็นหมู่บา้นชาวประมงพื-นเมืองของฮกเกี-ยน คาํวา่"เจิง" แปลวา่
ภูเขา คาํวา่"ชั�ว" แปลวา่ บา้น ในภาษาฮกเกี-ยน ชื�อของหมู่บา้นแห่งนี- จึงมีลกัษณะตามที�ตั-งของหมู่บา้น คือ
เป็นหมู่บา้นที� ดา้นหลงัเป็นภูเขา ดา้นหนา้เป็นทะเล ซึ� งมีชาวบา้นอาศยัอยูอ่ยา่งเสรีภาพ ผูช้ายจะมีหนา้ที�ออก
ทะเลหาปลาส่วนผูห้ญิงจะมีหนา้ที�ทาํนา ในสมยัราชวงศห์มิง เริ�มก่อตั-งเซียะเหมิน สถานที�แห่งนี-ยงัเคยเป็น
สถานที�สาํคญัทางทหาร จนในปัจจุบนักลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีความสาํคญัทางวฒันธรรม ปัจจุบนัหมู
บา้นชาวประมงไดผ้สมผสานสิ�งก่อสร้างที�ทนัสมยั ตามฝาผนงัมีศิลปะภาพวาดที�มีสีสันสวยงาม ทาํให้
สถานที�แห่งนี- เป็นที�พกัผอ่นหยอ่นใจของ ชาวเซียะเหมินและและนกัเที�ยวมากมาย.... 

เที�ยง               �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร…. 
  นาํท่านสู่ ถนนจงซานลู่ เป็นถนนชอ้ปปิ- งยอดนิยมของนกัท่องเที�ยวที�สุดเพราะมีหา้งร้านเรียงรายมากมาย

สะดวกในการเลือกซื-อและมีสินคา้ใหเ้ลือกทุกประเภท ชอ้ปที�เดียวไดข้องครบ ] 
  จากนั*นนําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ.. 

18.YY น.   ลงทะเบียนและผา่นพิธีตการตรวจคนเขา้เมือง เซีHยะเหมิน  
                                                     ขึ*นสู่เรือสําราญ SUPER STAR LIBRA CRUISE 
�.[Y น.   �รับประทานอาหารคํ�าแบบบุฟเฟ่ต์ [ ห้องอาหารสุดหรูบนเรือ สามารถเลอืกได้มื*อละ � ห้อง ในทุกมื*อ 

  ดังนี*.- 
    Mariner Buffet   (อาหารนานาชาติ บุฟเฟตส์ไตล)์   ชั-น U  
    Ocean Palace  (อาหารจีนและอาหารอาเซียน)  ชั-น Z  
    Four Seasons Restaurant  (อาหารยโุรปและอาหารอาเซียน)  ชั-น Z   
 



 
  อิสระทุกท่านสัมผสักบัความบนัเทิงในรูปแบบที�ท่านชื�นชอบ เช่น คาสิโน , สล็อตแมชชีน , หรือช้อปปิ- ง

 สินคา้ดิวตี-ฟรี  หรือพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั         
 �  ( พกัห้องละ L ท่าน กรณพีกัห้องละ [ ท่าน จะมีเตียงบนในห้องพกัเดียวกนั ) 

    
 
 
  
  

 
 

วนัที� 13 ส.ค.�     เชิญท่านพกัผ่อนหรือร่วมกจิกรรมสันทนาการบนเรือสําราญ  
                             SUPER STAR LIBRA CRUISE 

เช้า-กลางวัน-คํ�า         � รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ แบบบุฟเฟ่ต์ [ ห้องอาหารสุดหรูบนเรือ สามารถเลือกได้
 มื*อละ � ห้อง ในทุกมื*อ   ดังนี*.- 

    Mariner Buffet   (อาหารนานาชาติ บุฟเฟตส์ไตล)์   ชั-น U  
    Ocean Palace  (อาหารจีนและอาหารอาเซียน)  ชั-น Z  
    Four Seasons Restaurant  (อาหารยโุรปและอาหารอาเซียน)  ชั-น Z   
  อิสระพักผ่อนหรือ  สนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆ บนเรือ อาทิ  ว่ายนํ- าที�สระว่ายนํ-าบนชั-น U หรือเลือกพกัผ่อนใน

 รูปแบบของท่านตามอธัยาศยั หรือร่วมสนุกสนานกบักิจกรรม  ที�ทีมงานหนุ่งสาววยัใสของเรือ  ยงัคงเตรียมไวใ้ห้
 ท่านมากมาย  บนเรือสาํราญสุดหรู   SUPER STAR LIBRA  ไวใ้หท่้านประทบัใจ   

 

วนัที� �4 ส.ค.�     ญี�ปุ่ น – เกาะมยิาโกะจิมา – สะพานอเิคมะ  - เกาะอเิคมะ – เรือสําราญ SUPER STAR     
        LIBRA CRUISE 

07:00 น.          � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องพกับนเรือ.... 
Y.YY น.           เรือจอดเทียบท่าที�  เกาะมิยาโกะจิมา (Miyakojima) เป็นเกาะที�มีหาดทรายที�สวยงามสมบูรณ์แบบสําหรับ

การท่องเที�ยว พกัผอ่น วา่ยนํ-า และเหมาะสมสาํหรับการดาํนํ-าดูแนวปะการังดาํในเขตนํ-าตื-น ตั-งอยูท่างใตข้อง
ห่าง จากเกาะโอกินาวา cdd ก.ม. สภาพภูมิอากาศในเขตร้อนทาํให้เกือบตลอดปีอากาศที�อบอุ่น และมี
ธรรมชาติที�แสนบริสุทธิe  มีพืชพนัธ์ุไมก้วา่ f,gdd รวมถึงพืชที�แปลกๆใหม่ๆหายาก 

�Y.YY น.             นาํชม สะพาน Ikema Ohashi และ เกาะ Ikema สะพานอเิคมะ เป็นสะพานที�เชื�อมระหวา่งเกาะมิยาโกจิมา 
และเกาะอิเคมะ ความยาวทั-งหมดทั-งหมด f,Zhg ม.ท่านจะไดช้มภาพมหาสมุทรสีเขียวมรกตผสานสีกบั
ทอ้งฟ้า สีสดใสที�สวยงาม จนทาํใหท้่านเบิกบานไปกบับรรยกาศรอบตวัอยา่งไม่น่าเชื�อ แวะใหท้่านดื�มดํ�า
และเก็บภาพ ที�ระลึก นาํท่านเดินทางต่อไปยงัจุดชมววิยอดนิยม ณ. แหลม Nishi Hennaza  เป็นอีกหนึ�ง
บรรยากาศที�คนเดินทาง มาถึง มิยาโกจิ แลว้ไม่ควรพลาด  ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจคู่กบักงัหนัลม
ทั-ง c แลว้ 



นาํท่าน เยี�ยมชม Yukishiso Saltworks  ใหท้่านไดพ้ิสูจน์ผลิตภณัฑจ์ากเกลือของเกาะ มิยาโกจิมา  ซึ� งไดรั้บ
การยกยอ่ง  และรับรองวา่เป็น “เกลือที�มีความหลากหลายของแร่ธาตุมากที�สุดในโลก”  เมื�อสิงหาคม ปี hddd  
โดยกินเนสส์เวลิดเ์ร็กคอร์ด ใหท้่านไดเ้รียนรู้เพิ�มเติมการใชง้านของเกลือ Yukishio และหาความลบัของ 
Yukishio ที�กาํเนิดจากนํ-าทะเลสีฟ้า  และไม่พลาดที�จะนาํท่านเที�ยวชม Miyakojima Marime Park ใหท้่าน
ไดเ้พลิดเพลินกบัโลกใตท้อ้งมหาสมุทรผา่นอุโมงคก์ระจกที�ท่านจะเพลิดเพลินจนลืมเวลา 

เที�ยง                 �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร...หลงัอาหาร    
  นาํท่านช้อปปิ* ง AEON SHOPPING MALL แหล่งชอ้ปปิ- งยอดนิยมของชาวญี�ปุ่นและนกัท่องเที�ยว  

และยงัมีซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านร้อยเยน หรือร้าน Matsumoto Kiyoshi ก็มี ใหท้่านไดอิ้สระสนุกกบัการชอ้ปปิ- ง 
�n.YY น.      นาํท่านสู่ เรือสําราญสุดหรู  SUPER STAR LIBRA CRUISE 
�.YY น.      � รับประทานอาหารคํ�า แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ  
 

วนัที� �� ส.ค.�         เซี*ยะเหมนิ –   เกาะกู่ล่างหยี� – สวนซู่จวง – พพิธิภัณฑ์เปียโน 
เช้า    � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องพกับนเรือ....  หลงัอาหาร   

 อิสระพักผ่อนหรือ  สนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆ บนเรือ อาทิ  ว่ายนํ- าที�สระว่ายนํ- าบนชั-น U หรือเลือกพกัผ่อนใน
รูปแบบของท่านตามอธัยาศยั  

เที�ยง                �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องพกับนเรือ...หลงัอาหาร    
บ่าย     เตรียมตวั Check Out จากเรือ (ท่านที�มีค่าใชจ่้ายเพิ�มเติม ท่านสามารถชาํระไดที้�แผนกตอ้นรับ ชั-น Z) 
�q.YY น.           เทพีแห่งทอ้งทะเลเรือสาํราญสุดหรู  SUPER STAR LIBRA  จอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เซี*ยะเหมนิ  ประเทศจนี 
                         ผา่นพิธีการตรวจประทบัตราหนงัสือเดินทาง และผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองพิธีการทางศุลกากร 

                         นาํท่านเดินทางสู่ กู่ล่างหยี� (gulangyui) เกาะกลางทะเลซึ�งเป็นเกาะขนาดเล็กที�มีชื�อเสียงของเมืองเซีHยะเหมิน ดงั 
                       คาํกล่าวที�วา่ “ไม่ถึงกู่ล่างหยี� เสมือนไปไม่ถึงเซีHยะเหมิน” โกวหลั�งสือเปรียบประดุจพานบุปผานานาพนัธ์ุ ท่าน 
                       จะพบกบัความงดงามราวกบัภาพวาดของทิวทศัน์บนเกาะ จากนั-นชม สวนซู่จวง เป็นสวนที�สร้างขึ-นใน ค.ศ.  
                       1913 ภายในสวนประกอบดว้ยทะเลชายหาดสะพานสวนพฤกษาชาติภูเขาจาํลอง ตลอดจนหินแกะสลกัเป็น 
                       รูปร่างต่างๆ นอกจากนั-นท่านยงัสามารถเก็บภาพอนังดงามของผาแสงอาทิตยจ์ากสวนซู่จวง ซึ� งเป็นจุดชมววิที� 
                       งดงามที�สุดของผาแสงอาทิตย ์จากนั-นนาํท่านชม พพิธิภัณฑ์เปียโน เป็นสถานที�เก็บเปียโนที�มีความโดดเด่น 
                       และสาํคญันบัหลายหลงั ตั-งแต่รุ่นเก่าในยคุอดีตจนถึงรุ่นใหม่ในยคุปัจจุบนั 
คํ�า    �บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร.... 
  ที�พกั (พกัที� เซี�ยะเหมนิ ) �  Xiamen plaza  Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที� �q ส.ค.�         เซี*ยะเหมนิ - วดัหนานผู่ถ่อ  – สุวรรณภูม ิ
เช้า                   � บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหาร ... 

เดินทางสู่ วดัหนานผู่ถ่อ วดัเก่าแก่สมยัราชวงศถ์งัใหญ่มากในเมืองเซีHยะเหมิน นมสัการพระโพธิสัตวก์วนอิม
ปรางพนัมือ เพื�อความเป็นสิริมงคลซึ�งในทุกปีชาวพุทธทั�วโลกจะหลั�งไหลกนัมาสักการะอยา่งไม่ขาดสาย  

เที�ยง                   �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร...หลงัอาหาร..นาํท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เซี- ยะเหมิน ... 
�q.Y� น.      �ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ  โดยสายการบินไทย เที�ยวบิน TG611 บริการอาหารบนเครื�อง  
�n.L� น.      ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ... 
 

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



 

อตัราค่าบริการ   *** ราคาพเิศษไม่แจกกระเป๋า *** 
 

กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กตํ�ากว่า �n ปี  พกัเดี�ยว 

วนัที� ��-�q ส.ค.L�� 

[,.-  (ห้องบนเรือไม่มีหน้าต่าง) �,YYY.- 
zz,.- (ห้องบนเรือมหีน้าต่าง) Lz,YYY.- 
48,999.- (ห้องพกัมีหน้าต่าง Deluxe) 28,000.- 
พกัห้องเตยีงเสริม (เตยีงบน) เพิ�มค่าใช้จ่ายท่านละ [,YYY.-*** 

 
 

@ @ อตัรานี*รวม @ @ 
- ค่าตั:วเครื�องบิน ไป-กลบั  
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ที�ระบุอยูใ่นรายการ 
- ค่าวีซ่ากรุ๊ป เขา้-ออก จีน h ครั- ง 
- ค่านํ-ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX 
- ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม  
- ค่าที�พกั 
- ค่านํ-าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    

 

@ @ อตัรานี*ไม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น  ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์  
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ที�จ่าย c% และค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม |% คิดจากยอดค่าบริการ 
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ�นวนัละ �Y หยวน /คน/วนั , คนขับรถวนัละ �Y หยวน /คน/วนั ,หัวหน้าทัวร์ วนัละ �Y หยวน / คน / วนั 

รวมตลอดทริป �nY หยวน 
 

@ @  เอกสารสําหรับยื�นวซ่ีาจีน @ @ 
สําหรับผู้เดนิทาง พาสปอร์ตไทย 

1.  ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี h นิ-ว h ใบ 
2.  สาํเนาวีซ่าจีนเก่า (กรณีวีซ่าจีนเก่าอยูใ่นพาสปอร์ตเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาํเนาหนา้พาสปอร์ตเก่าแนบมาดว้ย) 

สําหรับผู้เดนิทางที�เป็นเดก็อายุตํ�ากว่า LY ปี  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี h นิ-ว h ใบ  
2. สูติบตัร 
3. สาํเนาสมุดบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
4. สาํเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยย์อ้นหลงั c เดือน มีเงินขั-นตํ�า fdd,ddd บาท ของบิดา หรือมารดา 
5. บตัรประจาํตวันกัเรียน หรือนกัศึกษา 

 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจนี เมื�อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 

ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม ท่านละ f,500 บาท 
 



สถานทูตจนีอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณีดงันี*คือ 

1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยืนเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื�อยื�นวีซ่า 
4. นาํรูปที�เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที�ใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 

@ @ เงื�อนไขการให้บริการ @ @ 
 

ในการจองครั*งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท ส่วนที�เหลอืชําระก่อนเดนิทาง 20 วนั  
* เนื�องจากราคานี- เป็นราคาโปรโมชั�น ตั:วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหน้าตั:วเท่านั-น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้หรือ

เปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั-งสิ-น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิe ในการคืนเงิน ทั-งหมด
หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิe  
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั-งสิ-น 

* กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั-งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธิe ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั-งสิ-น 

 

@ @ การยกเลกิ @ @ 
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4d วนั  เกบ็ค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท 
h. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  เกบ็ค่าเสียหายเตม็จาํนวน    
 

เงื�อนไขในการให้บริการ เพิ�มเตมิสําหรับสายการบินไทย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั:วเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั-งสิ-น 

ถา้ยงัไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั:วเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่าย

อื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั-น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตั:วเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตั:ว / ตั:ว f ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ-ามนัเชื-อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑที์�สายการบินกาํหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    
 

@ @ หมายเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื-อ ไม่เที�ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธิe ที�จะเลื�อนการเดินทางในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธิe ที�จะมีการ
เปลี�ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที�มีการขึ-นลงของเงินตราต่างประเทศ  
ตั-งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและเวียดนามที�ถือ
หนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื�นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ 
ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั-ง 6 ประเทศดงักล่าวที�ประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยื�นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและ
สถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที�ประจาํในต่างประเทศหรือสาํนกังานเจา้หนา้ที�กระทรวงการต่าง ประเทศที�ประจาํ ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้าย
ยื�นวีซ่า f,hdd บาท 
 

บริษทัฯ มีประกนัอุบัตเิหตุทุกที�นั�ง ๆ ละ �,YYY,YYY บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ �YY,YYY บาท 

 


