
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   12-15 , 13-16 เม.ย. 2561      ( 4 วนั 3 คืน ) 
 

วนัแรก  สนำมบินดอนเมือง–มำเก๊ำ–วดัเจ้ำแม่กวนอมิ - เซนต์ปอล - เซนำโด้ - The Venetian  

04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 2  เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจาก
ทางบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและบตัรท่ีนัง่แก่ทุกท่าน 

06.45 น. เหินฟ้าสู่ มำเก๊ำ  เทีย่วบินที ่FD 760 บริกำรอำหำรบนเคร่ือง (ม้ือที1่) 
10.20น. ถึง มำเก๊ำ ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียม ปากแม่น ้าเพิร์ล ทิศเหนือติด

กบัเมือง จูไห่ของมณฑลกวางตุง้ มาเก๊าประกอบดว้ยดินแดน 4 ส่วน คือ คาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโค
โลอาน และพื้นท่ีถมทะเลข้ึนมาใหม่ เรียกวา่ โคไท ซ่ึงจะเช่ือมต่อเกาะไทปาและเกาะโคโลอาน เขา้เป็นพื้นท่ี
เดียวกนั ดว้ยมาเก๊าเป็นประเทศเล็กๆ ท่ีมีพื้นท่ีเพียง 27.3 ตร.กม.ระหวา่งมาเก๊าและไทปา เช่ือมถึงกนัดว้ย สะพาน 
2 สะพาน คือ สะพานมาเก๊า-ไทปาระยะทาง 2.5 ก.ม.และสะพานมิตรภาพ ระยะทาง 4.5 ก.ม.หลงัผา่นพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร... (ม้ือที่ 2 ) หลงัอาหารพาท่านสู่ วดัเจ้ำแม่กวนอิม ท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี 
ความเก่าแก่และความงดงามของสถานท่ีแห่งน้ี ท าให้เกิดต านานเล่าขานอยูห่ลายเร่ืองรวมถึงเกิดเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัข้ึนคืน การลงสนธิสัญญามิตรภาพระหวา่งอเมริกาและจีน จากนั้นพาท่านแวะ ร้ำนขนม
พืน้เมืองมำเก๊ำ น าท่านชม โบสถ์เซนต์ปอล ซากโบสถท่ี์มีช่ือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของ
โบสถมี์พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซ่ึงโบสถเ์ซนตป์อล ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนา
คริสตท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออก อิสระใหท้่าน ช้อปป้ิงเซนำโด้แสควร์ แหล่งชอ้ปป้ิงหรือยา่นการคา้ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะมาเก๊า มีร้านคา้และสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมายพาท่านแวะร้านคา้ปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า 
ซ่ึงมีทั้งเส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั ฯลฯ จากนั้นพาท่านสู่ THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนด ์พบกบัร้านคา้แบนด์เนมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน 
ท่ีเปิดพร้อมใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท้่านไดส้ัมผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ 
พร้อมใหท้่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะ
แกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเตล็ ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพื้นท่ี
กวา้ง 1 ลา้นตารางฟุต ท่ีรวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้และล าคลองคดเค้ียว   

*** อสิระอำหำรค ำ่เพ่ือควำมสะดวกในกำรเทีย่วชมและช้อปป้ิง ^^ *** 
 สมควรแก่เวลาพาท่านขา้มด่านสู่ เมืองจูไห่ น ำท่ำนเข้ำทีพ่กั (พกัทีจู่ไห่)  FRIEND  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ   

วนัทีส่อง จูไห่ - ฮ่องกง - วคิทอเรีย - วดักงัหัน - ช้อปป้ิงจิมซำจุ่ย - จูไห่  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่กั (ม้ือที ่3 )  
 เดินทางสู่ท่ำเรือ โดยสำรเรือสู่เกำะฮ่องกง น าท่านเดินทางสู่ วคิทอเรีย VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าว

วคิทอเรีย ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก และชมสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างอนัทนัสมยัยคุปัจจุบนั อาทิเช่น ตึก 
EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ท่ีสูง



ท่ีสุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบนั ฯลฯ น าท่านไปไหวห้ลวงพ่อแชกง ท่ี วดัแชกงหมิง หรือวดักังหันน ำโชค ข้ึนช่ือลือชา
ในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงินทอง และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนัน าโชคท่ีมี
ช่ือเสียงของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไม่วา่ทวัร์ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี 
เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวติดว้ยกนัทั้งส้ิน จากนั้นน าท่านเยีย่มชม โรงงำนจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของ
เกาะฮ่องกง 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (ม้ือที ่4 ) 
 น าท่านเดินทางสู่ อ่ำวน ำ้ตื้น  Repulse Bay หาดทรายรูปจนัทร์เส้ียวแห่งน้ี สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงและยงัใชเ้ป็นฉาก

ถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ือง น าท่านกราบนมสัการขอพรจากองครู์ปป้ันเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภ
เพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณ ชำยหำด REPULSE  BAY น าท่านขา้มสะพานต่ออาย ุซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมี
อายเุพิ่มข้ึน 3 ปี จากนั้นอิสระใหท้่านสนุกกบัการ ช้อปป้ิงย่ำนจิมซำจุ่ย หรือยา่นถนนนาธานท่ีคนไทยเรียกกนั 
เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าช่ือดงันานาชนิด อาทิเช่น เส้ือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เขม็ขดั, น ้าหอมหรือ
ของเด็กเล่น ณ จุดชอ้ปป้ิงช่ือดงั อาทิเช่น DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN 
TERMINAL อีกทั้งท่านยงัสามารถ เลือกซ้ือของฝากของคุณหนูท่ี TOY R US ฯลฯ  

*** อสิระอำหำรค ำ่เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง ^^ *** 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือโดยสำรเรือสู่เมืองจูไห่    
 น ำท่ำนเข้ำทีพ่กั (พกัทีจู่ไห่)  FRIEND  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ   
 
 
 
 
 

วนัทีส่ำม วดัผู่ถ่อ - บัวหิมะ - สวนน ำ้ฉำงหลง Ocean Kingdom  Theme Park  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่กั หลงัอำหำร  (ม้ือที ่5 ) 
 น าท่านเดินทางสู่ วดัผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซ่ึงประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมซ่ึงเช่ือวา่วดัแห่งน้ีได ้สร้างข้ึนเพื่อ

เปรียบเสมือนวดัท่ีอยูบ่นเกาะผูถ่่อซาน เผือ่ใหป้ระชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้ักการบูชาขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอิม  
จากนั้นแวะผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจกัวาล 
บัวหิมะ ของแท ้100% ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อน
เช่น น ้าร้อนลวก หรือ น ้ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกไดดี้ หรือจะทาเพื่อป้องกนัผวิ
ไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ให้หนา้เนียนใส  

เทีย่ง              บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (ม้ือที ่6 ) 
 พาท่านสู่ สวนน ำ้ฉำงหลง โลกใต้ทะเลฉำงหลง ( Chimelong Ocean  Kingdom Theme Park ) เป็นสวนน ้าท่ีไดรับ

การออกแบบโดย PGAV Destinations และเป็นส่วนหน่ึงของ  Chime Long International Ocean Resort   รีสอร์ท
ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อใหเ้ป็น "ออร์แลนโดเมืองจีน" (Orlando of China) ภายในรีสอร์ทจะประกอบไปดว้ย สวน
น ้า สวนสนุกระดบัโลกและโรงแรมส าหรับความโดดเด่นของสวนน ้าฉางหลง ก็คือสวนน ้าท่ีประกอบไปดว้ย 
พิพิธภณัธ์สัตวน์ ้าขนาดใหญ่ซ่ึงภายในพิพิธภณัธ์มีการจดัแสดงสัตวท์ะเลหลากหลายชนิด นกัท่องเท่ียวจะไดต่ื้น



ตาต่ืนใจไปกบั เหล่าสัตวน์ ้าผา่นทางช่องอุโมงคก์ระจกไดแ้บบ 180 องศา นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดง
ความสามารถของสัตวน์ ้าชนิดต่างๆเช่น วาฬ โลมา รวมไปถึงเคร่ืองเล่นในสวนสนุกอีกจ านวนมากมายหลาย
อยา่งอีกดว้ย  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  (ม้ือที ่7 )  
 น ำท่ำนเข้ำทีพ่กั (พกัทีจู่ไห่)  FRIEND  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ   

วนัทีส่ี่ สัญลกัษณ์เมืองจูไห่ "หวี่หน่ี" - ร้ำนผ้ำไหม - ร้ำนหยก - ช้อปป้ิงกงเป่ย - มำเก๊ำ-สนำมบินดอนเมือง 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่กั หลงัอำหำร  (ม้ือที ่8 ) 
 พาท่านถ่ายรูปคู่กบั สัญลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู จูไห่

ฟิชเชอร์เกร์ิล หรือทีม่ีช่ือเรียกว่ำ “หวีห่น่ี” เป็นรูปป้ันนางฟ้าถือไข่มุก ซ่ึงยืน่ออกไปใน
ทะเล ใหท้่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยูริ่มชายหาด ท่ีทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิ
ทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่น และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก เพราะวา่ภายใน
บริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน ้าไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือ มา้นัง่ ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงตั้งช่ือวา่ถนนคู่รัก 
จากนั้นน าท่านชม ร้ำนผ้ำไหม อิสระใหท้่านชมผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากไหมจีน  

 เทีย่ง              บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (เป๋ำอือ้+ไวนแดง) (ม้ือที ่9) 
 พาท่านท่าน ชมหยก ท่ีมีป่ีเซ่ียะ สัตวน์ าโชคท่ีชาวจีนเช่ือวา่หากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะร ่ ารวย และมีแต่

โชคลาภ พาท่านชอ้ปป้ิง แหล่งท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจูไห่ ตลำดใต้ดินกงเป่ย ซ่ึงเป็นตลาดชอ้ปป้ิงสินคา้อาทิ 
เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า สินคา้ท่ีระลึก ฯลฯ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมี
คุณภาพและราคาถูก  

*** อสิระอำหำรค ำ่เพ่ือควำมสะดวกแก่กำรช้อปป้ิงสินค้ำ^^ *** 

 ...สมควรแก่เวลาน าท่านข้ำมด่ำนกลบัสู่มำเก๊ำ พาท่านเดินทางสู่สนามบิน  
22.40 น.       ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย เทีย่วบิน FD767 บริกำรอำหำรบนเคร่ือง (ม้ือที ่10) 
00.30น.        ถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวสัดิภำพ... 
   ******************************************************** 

อตัรำค่ำบริกำร   (รำคำพเิศษไม่แจกกระเป๋ำ) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่เดก็ต ำ่กว่ำ 12 ปี  

เสริมเตยีง 
เดก็ต ำ่กว่ำ 12 ปี  
ไม่เสริมเตยีง 

พกัเดีย่ว 

12-15 , 13-16 เม.ย. 2561 23,999.-  4,500.- 
 
 

**รำยกำรนีท้ ำวซ่ีำกรุ๊ปหน้ำด่ำนแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม่มค่ีำใช้จ่ำย) หำกมกีำรยกเลกิวีซ่ำกรุ๊ป หรือ วีซ่ำหน้ำด่ำน 
แบบ 144 ช่ัวโมงนี ้ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงเอง** 

**รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนรัฐบำลจีน เพ่ือโปรโมทกำรท่องเที่ยว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำท ี-1 ช่ัวโมง** 
 
 
 
 
 
 



 
 

@ @ อตัรำนีร้วม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
- ค่าท่ีพกั  
- ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 
- ค่าน ้ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX 
- วซ่ีากรุ๊ป แบบ 144 ชัว่โมง (ของมณฑลกวางตุง้) 

@ @ อตัรำนีไ้ม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์ 
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี) 
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ 
- ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 120 หยวน/ท่ำน ตลอดกำรเดินทำง /// หัวหน้ำทัวร์คนไทยแล้วแต่ควำมพงึพอใจของ

ทุกท่ำน ^^ 
@ @ เง่ือนไขกำรให้บริกำร @ @ 

เง่ือนไขกำรจองช ำระมดัจ ำ 8,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 3 วนัหลงักำรจอง // ส่วนทีเ่หลือช ำระ 30 วนัก่อนกำรเดนิทำง  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำกรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน ทั้งหมดหรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* ถา้หากท่านไม่เขา้ร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน 

 
เง่ือนไขในกำรให้บริกำร เพิม่เติมส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมีค่า
ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสาย
การบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้    

 
 



 
 

@ @ หมำยเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าในกรณีท่ีมีการข้ึนลง
ของเงินตราต่างประเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน , โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ / ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะ
รับผิดชอบต่อปัญหากรณีนดัหยดุงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ี
ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเท่ียว ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศ
บงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและเวยีดนามท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื่น
ขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวซ่ีา ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าว
ท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจ าใน
ต่างประเทศหรือส านกังานเจา้หนา้ท่ีกระทรวงการต่าง ประเทศท่ีประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วซ่ีา 1,200 บาท 
 

บริษทัฯ มีประกนัอุบัตเิหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 

 
****โปรแกรมกำรเดนิทำงสำมำรถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 

ทั้งนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส่ิงส ำคญัที่สุด 
 


