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MACAO 3 เมือง 3 วัน 2 คืน 

เดนิทาง กรกฎาคม 62  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-มาเก๊า (สนามบนิมาเก๊า) (NX885 : 10.35-14.25)-จไูห่-เซินเจิน้ 

วนัท่ี 2. เซินเจิน้-ร้านบวัหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า-วดักวนอ-ูพพิธิภณัฑ์เซินเจิน้-ช้อปปิง้หลอหวู-่จไูห่ 

วนัท่ี 3. จไูห่-มาเก๊า-เจ้าแมก่วนอิมริมทะเล-วดัเจ้าแมก่วนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเช่ียน-The Parisian Macao-มาเก๊า (สนามบนิมาเก๊า)- 
            กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (NX882 : 19.00-20.50) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-มาเก๊า (สนามบินมาเก๊า) (NX885 : 10.35-14.25)-จูไห่-เซิน
เจิน้ 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ P ประต ู6-7 พบเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความ
สะดวก 

10.35 น. ออกเดนิทางสู ่มาเก๊า โดยสายการบนิแอร์มาเก๊า เท่ียวบนิท่ี NX885 
14.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิมาเก๊า  

 ผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
 “มาเก๊า”เป็นเมืองท่ีมีประวตัศิาสตร์อนัยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมี

ชาวจีนกวางตุ้งและฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตเุกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมทุรแถบนีเ้พ่ือ
ติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนีท่ี้ส าคัญคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
สถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาติเตะวนัตกเข้ามาอย่างมากมายท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีม่ีการผสมผสานระหว่าง
วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตวัจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบน
ชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแมน่ า้เพร์ิลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตเุกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวนัท่ี
19 ธนัวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพธีิสง่มอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนัน้มาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่ งในเขต
ปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ…เดินทางสู่จูไห่
โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 
500 เมตร)   ในการเดนิทางข้ามด่านและผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไห่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห่”ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน”จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองเซินเจิน้  โดยรถโค้ชใช้เวลาในการเดินประมาณ 3 ช่ัวโมง  “เมืองเซินเจิน้” ซึ่ง
เป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าท่ีส าคญัของจีนทางตอนใต้และเป็น
แหลง่รวบรวมเทคโนโลยีและความทนัสมยัอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั เซินเจิน้ Higgert shenzhen Hotel หรือเทียบเท่า  

วันที่ 2 เซนิเจิน้-ร้านบัวหมิะ-ร้านหยก-ร้านผ้า-วัดกวนอู-พพิธิภัณฑ์เซนิเจิน้-ช้อปป้ิงหลอหวู่-จูไห่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่วดักวนอู Kuan Au Templeเป็นวดัท่ีศกัดิ์สิทธ์เป็นท่ีนิยมในเมืองเซินเจิน้เทพเจ้ากวนอูเป็นเทพสญัลกัษณ์แห่ง
ความซ่ือสตัย์ความจงรักภกัดีและความกล้าหาญความกตญัญโูชคลาภบารมีนิยมขอพรในเร่ืองหน้าท่ีการงานสกัการะขอพระและ
กราบไหว้ท่านเพ่ือความเป็นสริิมงคลตอ่ตนเองและครอบครัวจากนัน้น าท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการ
แช่เท้าด้วยยาสมนุไพรจีนและซือ้ยาครอบจกัวาลบวัหิมะยาประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคณุมากมายช่วยรักษาแผลจากการ
โดนความร้อนเช่นน า้ร้อนลวกหรือน า้มนัช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกได้ดีหรือจะทาเพ่ือป้องกันผิวไหม้เสีย
จากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิวฝ้าจุดด่างด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใสน าท่านชมร้านผ้าไหมชมขัน้ตอนการ
เลีย้งไหมและการผลติผ้าห่มไหมอนัแสนนุ่มน่านอนชวนสมัผสัน าท่านชมร้านหยกมีสินค้ามากมายเก่ียวกับหยกให้ท่านได้เลือกชือ้
เป็นของฝากหรือเป็นของท่ีระลกึแดต่วัท่านเอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าทกุท่านเดนิทางสูพ่พิธิภณัฑ์เซินเจิน้  ตัง้อยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ก่อตัง้ขึน้ในปี 1981 เปิดในพฤศจิกายน 1988 มนัครอบคลมุพืน้ท่ี
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ประมาณ 37,000 ตารางเมตรพืน้ท่ีก่อสร้าง 18,000 ตารางเมตร ในเดือนพฤษภาคมปี 1995 ชมประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของ
เมืองเซินเจิน้ โดดเดน่ไปด้วยด้านสถาปัตยกรรมท่ีน่าประทบัใจ เน่ืองจากเซินเจิน้เป็นเมืองท่ีทันสมยัและมนัก็น่าสนใจท่ีจะดปูระวตัิ
และพฒันาการของเมืองเซินเจิน้    ...จากนัน้ให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการต่อราคาสนิค้ามากกว่า 50% ท่ีคนไทยขนานนามว่า มาบุญ
ครองเซินเจิน้ หรือหลอหวู่ ซิตี ้ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปีแ้บรนด์เนม ช่ือดงัมากมายอาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, 
Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ. 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองจูไห่  โดยรถโค้ชใช้เวลาในการเดนิประมาณ 3 ช่ัวโมง   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารเมนูพเิศษ.. เป๋าฮือ้+ไวน์แดง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม จูไห่ Jinjiang  hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเช่ียน-The 
Parisian Macao-มาเก๊า (สนามบินมาเก๊า)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (NX882 : 19.00-
20.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู ่วดัเจ้าแมก่วนอิม เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุในมาเก๊า สร้างขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 13 ภายในวดัมีแท่นบูชาสวยงาม 

สาหรับประดษิฐานองค์พระพทุธรูป พร้อมรูปปัน้ทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนีย้ังเป็นท่ีประดิษฐานขององค์พระพทุธรูป
ปางนิพพานประทบัอยู่ในดอกบวั จากนัน้น าทุกท่านสู่ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสมัฤทธ์ิประทับยืนบนโคมทรง
ดอกบวั ซึ่งประเทศโปรตเุกสสร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์ให้กบัมาเก๊าเน่ืองในโอกาสสง่มอบคืนให้กบัประเทศจีน .... จากนัน้น าท่านแวะ
ซือ้ขนมพืน้เมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไขแ่ละทองพบัห่อสาหร่ายท่ีขึน้ช่ือ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านมายงั ซากประตโูบสถ์เซนต์ปอล ท่ีสร้างขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ท าให้วิทยาลยัเซนต์

ปอลท่ีอยู่ตดิกบัโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลยัเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็น
โบราณสถานท่ียงัหลงเหลืออยู่ของวทิยาลยัเซนต์ปอลคือประจกัษ์พยานการก่อตัง้มหาวทิยาลยัของตะวนัตกใน ภูมิภาคตะวนัออก
ไกลและได้รับการวางหลกัสตูรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะท่ีซากประตโูบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบนัถูกมาเป็นสญัลกัษณ์ประจ า
เมืองมาเก๊า..จากนัน้เดินทางต่อท่ี The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพกัผ่อน
ถ่ายรูปและชมความงามสมัผสัเมืองจ าลองลาสเวกสัและได้ชมท้องฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตามอัธยาศยัซึ่งแบ่งเป็น
โซนตา่งๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารช่ือดงัให้ท่านได้สมัผสักบัภตัตาคารกวา่ 30 แห่ง เพ่ือลิม้ลองเมนูต่างๆ ท่ีท่าน
ช่ืนชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ 
ลอ่งเรือกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ลอ่งไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เส่ียง
โชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กท่ีมีอายุต ่ากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ท าการ
บนัทึกภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้สิน้และควรแตง่กายสภุาพ) ทกุท่านสามารถเดนิชมสถานท่ีเท่ียวจากThe Venetian Resort ไปยัง
หอไอเฟลจ าลองของมาเก๊า และสามารถชมวิวหอไอเฟลจ าลองขนาดคร่ึงหนึ่งขจากของจริงท่ีฝร่ังเศส ซึ่งตัง้ตระหง่านอยู่บริเวณ
หน้าทางเข้ารีสอร์ท The Parisian Macao โดยสามารถขึน้ไปชมวิวสวยๆ ของจีนแผ่นดินใหญ่ และ ฝ่ัง Cotaiได้อย่างเต็มท่ี หอไอ
เฟลจ าลองของมาเก๊าจะไปเท่ียวแลนมาร์คแห่งใหมข่องเกาะมาเก๊า 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั.....เพ่ือความสะดวกในการช้อปปิง้ 
19.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเก๊า เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร์มาเก๊าเท่ียวบนิท่ี NX882   

(มีอาหารร้อนเสร์ิพบนเคร่ือง) 
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20.50 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูกิรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 
 

อัตราค่าบริการ MACAO 3 เมือง 3 วัน 2 คืน BY NX 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

วนัท่ี 28-30 ก.ค. 62 
ลดราคา 

7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ จงึไม่มีราคาเดก็ ** 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ]  ท่านละ 5,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินคา่ทวัร์เตม็จ านวน โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินคา่ทวัร์แล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่

สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

5. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
6. เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่านสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
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5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
10. คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิ แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 

กิโล / เอมเิรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 กิโล 
คา่ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

11. คา่วีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคืนได้ในกรณีลกูค้าท่ีมีวีซ่าอยู่แล้วและส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 
12. กรณีท่ีทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าท่ีเกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯขอ  

สงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบนิก าหนด,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ (1,500 THB) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 
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1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง  เน่ืองจากสายการบนิแอร์มาเก๊า ไมส่ามารถท าการ REFUND ได้ 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรุ๊ปท่ีออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบนิมีการการันตีมดัจ าท่ีนั่งกับ
สายการบนิและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

8. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด  

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่ องกงโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี
เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 
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2. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงิน
สกุลฮ่องกงดอลลาร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


