
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26821 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังที่ตรวจสอบ( 
 

 
 

 

วนัแรก   สนามบนิดอนเมอืง-มาเกา๊-ชอ้ปปิง้เซนาโดส้แควร ์  
08.00 น.   คณะพรอ้มกนั ท่าอากาศยานดอนเมอืง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร ์1-2 สายการบนิ แอรเ์อเชยี  พบ

เจ้าหนา้ที่บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบั 
14.10 น.   เดนิทางสูม่าเกา๊ โดยเทีย่วบนิที ่FD764 
17.45 น.  เดินทางถึง มาเกา๊ ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณา

เขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า
,เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือ
สะพาน มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

เย็น   บรกิารอาหารเชา้  ณ ภตัตาคาร   
   นำท่านเขา้สูท่ี่พกั (พกัที ่มาเก๊า)  Grand Habour Hotel  หรอืเทยีบเท่า 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..อิสระให้ท่าน ช้อปปิง้เซนาโด้แสควร์ แหล่งช้อปปิ้งหรือย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะ มาเก๊า มีร้านค้าและสินค้าให้
เลือกซื้อมากมายพาท่านแวะร้านค้าปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า ซึ่งมีทั้งเสื้อผ้า และเครื่องประดับ ฯลฯ สมควรแก่พาท่าน
สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย  

วนัทีส่อง  มาเก๊า-สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก-ฮอ่งกง-วดัแชกงหมวิ (กงัหนันำโชค)-จวิเวลรี-่หยก-เกาะลนัตา + 
ไหวพ้ระใหญน่องปงิ-ชอ้ปปิง้ซติีเ้กท เอา้เลท 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้  ณ ที่พกั หลงัอาหาร นำท่าน ข้ามสะพานข้ามทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก สะพานฮอ่งกง จไูห ่มาเก๊า 
ยาวรวม 55 กม.... เปิดใช้บริการ 23 ต.ค.2561 เช่ือม 
 ระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กับเมืองจูไห่  ของมณฑล
กวางตุ้ง และเขตบริหารพิเศษมา เก๊าของจีน โดยใช้เวลา
ก่อสร้างนานกว่า 8 ปี มีทั้งสะพานและอุโมงค์ ยาว 6.7 กม. 
รวมถึงเกาะเทียมขนาด 625 เมตร...กลายเป็นสถานที่
 ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายให้มานั่ง
รถชมทัศนียภาพกลางทะเล ข้ามสะพานที่ขึ้นช่ือว่ายาวที่สุดใน
โลก มีต้นทุนการสร้างที่แพงที่สุดในโลก และผ่านอุโมงค์ใต้
 น้ำท่ียาวที่สุดในโลกอีกด้วย  

  นำท่านขอพร วัดแชกงหมวิหรอืเรยีกวา่ วดักงัหนันำโชค เป็นวัดเก่าแก่ของ ฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้ว
ใน สมัยราชวงศ์ชิงขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักสิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อ แชก๊ง และดาบ
ไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้น

ทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบ ที่ชีอ่ ว่าขุน พล 
แชก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ 
และท่านเองก็ไดช้ื่อว่าเป็น นักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่า
จะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะ ได  รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กาย
ของท่านก็ได้ชื่อ ว่าเป็นดาบไร้พ่าย เช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคน
จีนถือว่ามีความเป็ นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของ 
การต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์อ็อฟไชน่าของฮ่อ งกง ถึง
กับจำาลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคาร

ทีม่ีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำ โชคที่มี
 ชื่อของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ทีไ่ม่ว่าทัวร์ไหนมาที่ฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสนิค้ามงคลชิน้นี้เพื่อ
เสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กับชีวิต 

   



 
 
 
 
 
 
 นำทา่นชม รา้นจวิเวลรี ่โรงงานจิวเวลรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ไดร้ับ รางวัลอนัดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวง 

เรื่องฮวงจุ้ย ซึ่ง โดดเด่นในเรื่องของจี้กังหัน แหวนกังหัน ทีเ่ชื่อกันว่าเมื่อกังหันหมุนจะมีเสียงเหมือนเสียงนับเงิน 
เปรียบเสมอืนผูส้วมใส่จะไดรับเงินทองมา ไม่ขาดสาย และปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป แล้วยิ่ง นำไปผ่านพิธี ที่วัดแชกงหมิว จะ
ยิง่ทำให้สัมฤทธิ์ผลเฮงๆ ปังๆคล้ายกับการเบิกเนตร ท่านใดอยากให้กังหันของท่านผ่านพิธีที่วัด แอบกระซิบกับไกด์ ของเรา
ได้เลย จากนั้น  แวะชอ้ปปิ้ง ร้านหยก หยกในจีนโบราณจนมาถึงสมัยนั้น ยังมคีวามเชือ่ว่าเป็นอัญมณีที่ล้ำค่าและหายาก บ่ง
บอกฐานะของสตรีในสมัยก่อน แต่ในสมัยใหม่นี้จะเชื่อว่า หยกสีเขียวนั้นเหนี่ยวนำโชคและความร่ำรวย ดังคำกล่าวที่ว่า “สี
เขียวเหนี่ยวทรัพย”์ ถือเป็นการเสริมฮวงจุ้ยที่ดี ของผูส้วมใส่ อิสระให้ท่านได้ เรียนรู้ชนิดของหยกและเลือกซื้อตามใจชอบ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง  ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เกาะลนัเตา ซึง่มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะ
ฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นมสัการพระใหญ ่ณ วดัโปว่หลิน หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญ่
ลนัเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยูโ่ดย
มีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้าน
เหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าพระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูง
เท่ากับตึก 3 ชั้น ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง หมูบ่้านวัฒนธรรมนองปงิ (Ngong Ping 
Villege) บนพ้ืนที่ 1.5 เฮคตาร์อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย  บริเวณหมู่บ้าน
จำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัวให้ท่าน
นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระ
หันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิง้สนิคา้แบรนดเ์นมที่City gate Outlet เป็น
ตึกที่ขายแต่สินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายี่ห้อ เช่นNike, Adidas, 
Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs และ
ชั้นใต้ดินจะมี  Supermarket ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ   
*** อสิระอาหารคำ่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปปิง้ *** 
  
นำท่านเขา้สูท่ี่พกั (พกัที ่ฮอ่งกง)  Dorsett Tsuen Wan Hong Kong  หรอื เทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  วดัหวงัตา้เซยีน-วคิทอเรยีพคี-วดัเจ้าแมก่วนอมิฮองฮำ-Duty Free-Shopping นานธาน จมิซาจุ่ย-Avenue 
of Star+SymPhony of Light 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ เมนตูิม่ซำ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นำท่านเดนิทางสู ่ วัดหวงัตา้เซยีน เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีช่ือเสียง
ของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม 
รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าท่ียิ่งใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิพลมา
จาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทาง
มากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ 
ขอพรสิ่งได้กจ็ะสมปรารถนาทุกประการ จึงทำให้วัด แห่งนี้มี
ชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียน หรือที่รู้จักกันในช่ือฮ
วงชูปิง เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจาก เมือง



จีนมาเผื่อแผ่ศาสนาใน ฮ่องกง และสร้างวัด แห่งนี้ขึ้นมา ที่ลานด้านในวัดจะมีแท่นสีแดงให้นั่งคุกเข่ากราบไหว้และขอพร 
ด้านบนมีการประดับโคมลอยเอาไว้อย่างสวยงาม นำท่านชมความสวยงามของ อา่ววคิทอเรยี VICTORIA ที่มีช่ือเสียงระดับ
โลก และชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอันทันสมัยยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF 
CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบัน ฯลฯ  

        จากนัน้นำทา่นขอพร เจ้าแมก่วนอิมฮองฮำ เพื่อความร่ำรวยเงินทอง 
เป็นวัด ที่ขึ้นชื่อเรื่องการปลด
หนี้สิน รับทรัพย์ปิดยอดขาย 
สายค้าขายท่ีต้องการความเฮง
ความปังต้องมาทีน่ี่ให้ได้ โดยจะ
มีฤกษ์ขอยืมเป็นเทศกาล แต่
ท่านสามารถใช้ฤกษ์สะดวก มา
ยืมท่านได้ แต่เมือ่ใดท่ีสำเร็จผล

จงกลับมาขอบคุณเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งโดยสว่นใหญ่แล้วผูท้ีม่าที่น่ีมักจะไดม้ากัน
มากกว่า 1 ครั้ง  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร พาท่านสนุกกับการ ช้อปปิ้ง
ย่านจิมซาจุ่ยหรือย่านถนนนาธาน ที่คนไทยเรียกกัน เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์
เนมชั้นนำชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็มขัด, น้ำหอม หรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้ง ชื่อดัง อาทิ
เช่น DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยังสามารถ เลือกซื้อ
ของฝากของคุณหนูที่  TOY R US ฯลฯ 

 *** อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำ่                นำท่านเดนิทางสู่ Avenue Of Star ถนนริมอ่าวที่มีรอยประทับตราฝ่ามือตลอดแนวริมน้ำ ถ่ายรูปคู่กับฝ่ามือของดาราและ

บุคคลผูม้ีชื่อเสียง หนึ่งในน้ันมีรอยมือของเฉนิหลงอีกด้วย โดยมีฉากหลังเป็นตึกระฟ้าริมอ่าว วิคตอเรียที่ถ่ายรูปอย่างไรก็
เพลิน  

 ดูโชว์แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก The Symphony of Light ทีใ่ช้นักแสดงเป็นตึกระฟ้าทั้งจากฝั่งเกาลูนและฝั่ง
ฮ่องกง เป็นการแสดงที่ตระการตา โดยไดร้ับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ทีสุ่ดของ
โลกของโลก บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของเขต เศรษฐกิจฮ่องกง 

 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่ี ่ ฮอ่งกง-สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก-มาเก๊า-วดัเจา้แมก่วนอมิ-โบสถเ์ซนตพ์อล-ร้านของฝาก-The 
Venetian ลาสเวกสัใหญท่ี่สดุในเอเชยี-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ เมนตูิม่ซำ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นำท่าน ข้ามสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลก สะพานฮอ่งกง 
จไูห ่มาเกา๊ กลับสูม่าเกา๊    

 พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ทีว่ัดเจ้าแมก่วนอมิ ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทำให้
เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่อง 

       
 
 
 
 
 
 
 

 ....พาทา่นชม วหิารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัด
แสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดน
ตะวันออกไกล   

 นำทา่นแวะ รา้นของฝาก  ขนมของชาวท้องถิ่น ขนมทาร์ตไข่ข้ึนชื่อ เกาลัด  
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง  ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE 

VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้า
แบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่ เปิดพร้อม
ให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 
แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้
สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี 
สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์
คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รี
สอร์ท โอเต็ลศูนย์การค้าในร่มสุดหรู พื้นท่ีกว้าง 1 ล้าน
ตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูป
โค้ง  

18.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิแอร์เอเซยี เทีย่วบิน FD765 
20.20 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ... 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

กำหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ ่ 
เดก็อาย ุ

ตำ่กวา่ 2 ป ี
พกัเดีย่ว 

4 - 7 , 11-14 , 18-21 ม.ีค. 2566 21,999.- 6,500.- 6,500.- 
 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณทีีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น ** 
** บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่ไมจ่ดัหวัหนา้ทัวรร์ว่มเดนิทางในกรณผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น แต่มไีกด์ทอ้งถิน่ ** 



 
**รายการนีจ้ะเขา้รา้นรฐับาลจนี เพือ่โปรโมทการทอ่งเทีย่ว แตล่ะรา้นใชเ้วลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาท ี-1 ชั่วโมง** 

@ @ อตัรานีร้วม @ @ 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 
- ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม 
- ค่าที่พัก  
- ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 
- ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX 
- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  

 
@ @กรณลีกูคา้ตอ้งการใบกำกบัภาษี@ @ 

 -     กรุณาแจ้งเซลล์ตั้งแต่การจองและชำระเงิน 
 -     ส่งชื่อ // ที่อยู่ // เลขที่ผู้เสียภาษี ที่ถูกต้อง 

-     ทางบริษัทไม่สามารถแก้ไขใบเสร็จย้อนหลังให้ได้ 
 -     ทางบริษัทไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังได้ 
 -     กรณีลูกค้าทำใบเสร็จสูญหายหรือชำรุดทางบริษัทไม่สามารถออกใบใหม่ให้ลูกค้าได้ 
 

@ @ อตัรานี้ไมร่วม @ @ 
- ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์  
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) 

ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  (ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง)  
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
 

@ @ เงือ่นไขการให้บรกิาร @ @ 
เงื่อนไขการจอง  
มัดจำท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน  
* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลง

การเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้กับท่าน 

* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัท
ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

* ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 300 หยวน 
เงือ่นไขในการใหบ้รกิาร เพิม่เตมิสำหรบัสายการบนิแอรเ์อเซยี 

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่
มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 

2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด 
บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 



3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ 
จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น    

@ @ หมายเหต ุ@ @ 
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการ
คืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / 
บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ / ทางบริษัทฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณีนัดหยุดงาน 
การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการ
ท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนาม
ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า 
ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและ
สถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจำในต่างประเทศหรือสำนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง ประเทศที่ประจำ ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยื่นวี
ซ่า 1,200 บาท 

 
บรษิัทฯ มปีระกนัอุบัตเิหตทุุกทีน่ัง่ ๆ ละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลจากอุบตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง วงเงนิ 500,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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