
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    เดือนกนัยำยน  – เดือนพฤศจกิำยน  2561 ( 3 วนั 2 คืน ) 
 

วนัแรก  กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตีท้วัร์ – THE VENETIAN – จูไห่ 

08.00 น.  คณะพร้อมกนั ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 เคำน์เตอร์ 1-2  สำยกำรบิน แอร์เอเชีย  พบ
เจ้ำหน้ำที่บริษทัคอยให้กำรต้อนรับ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.20 น.  เดนิทำงสู่มำเก๊ำ โดยเที่ยวบินที่ FD762   (ไม่ระบุที่น่ัง ) 
13.45 น.  เดินทางถึง มำเก๊ำ ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้าเิิ ล์ล มีอาณาเขต

ติดกบัต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกค์องิิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ต์.กม. ป์ะกอบไปดว้ยคาบสมุท์มาเก๊า,เกาะ
ไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ์ะหวา่งคาบสมุท์มาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนัดว้ยสะิาน 2 สะิาน คือสะิาน 
มาเก๊า-ไทปา ์ะยะทาง 2.5 กม. และสะิานมิต์ภาิท่ีมี์ะยะทาง 4.5 กม. หลงัผา่นิิธีกา์ต์วจคนเขา้เมืองแลว้  
ิาท่านนมสักา์เจา้แม่กวนอิมท่ีวดัเจ้ำแม่กวนอมิ ท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานท่ีแห่งน้ีท า
ใหเ้กิดต านานเล่าขานอยูห่ลายเ์่ือง....ิาท่านชม วหิำรเซนต์พอล ซากโบสถลท่ีมีช่ือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 
ดา้นหลงัของโบสถลมีิิิิธภณัฑลจดัแสดงป์ะวติัของโบสถล ซ่ึงโบสถลเซนตลิ อลน้ีได้์ ับกา์ยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาว์ียลแห่ง
ศาสนาค์ิสตลท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล  ..อิส์ะใหท่้าน ช้อปป้ิงเซนำโด้แสควร์ แหล่งชอ้ปป้ิงห์ือยา่น
กา์คา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะมาเก๊า มี์้านคา้และสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมายิาท่านแวะ์้านคา้ปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า 
ซ่ึงมีทั้งเส้ือผา้ และเค์่ืองป์ะดบั ฯลฯ สมคว์แก่ิาท่านสมัผสับ์์ยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย  
THE VENETIAN ภายในิ์้อมส์์ิดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแก์นดล ิบ
กบั์้านคา้แบนดลเนมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ์้าน ท่ีเปิดิ์้อมใหบ้์ิกา์แก่ท่าน ใหท่้านไดส้มัผสักบัภตัตาคา์ กวา่ 30 
แห่ง เิ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ ิ์้อมใหท่้านไดส้มัผสักบับ์์ยากาศกา์ล่องเ์ือเวนิสท่ีอิตาลี 
สถาปัตยก์์มเวนิวสต์ีทสเคปสีสนัสดใส เดอะแก์นดลคาแนลชอ้ปสลตั้งอยูใ่จกลางโ์งแ์มเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า ์ี
สอ ล์ท โอเตล็ ศูนยลกา์คา้ใน์่มสุดห์ูิ้ืนท่ีกวา้ง 1 ลา้นตา์างฟุต ท่ี์วมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะิาน์ูปโคง้และ
ล าคลองคดเค้ียว  น าท่านขา้มด่านสู่เมืองจูไห่            

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
น ำท่ำนเข้ำที่พกั (พกัที่จูไห่)  FRIEND  HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

http://bit.ly/2NMk5YE


 
  

วนัทีส่อง จูไห่ – ฮ่องกง - วคิทอเรีย – วดัแชกงหมิว- จิวเวลร่ี - อ่าวน า้ตื้น  –ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย – จูไห่ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั  
เดินทางสู่ท่ำเรือ โดยสำรเรือสู่เกำะฮ่องกง...น าท่านเดินทางสู่ วคิทอเรีย VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเ์ีย 
ท่ีมีช่ือเสียง์ะดบัโลก และชมสถาปัตยก์์มส่ิงก่อส์้างอนัทนัสมยัยคุปัจจุบนั อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE 
อาคา์ BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไิ ล์ท่ีสูงท่ีสุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบนั ฯลฯ  
น าท่านไปไหวห้ลวงิ่อแชกง ท่ี วดัแชกงหมงิ หรือวดักงัหันน ำโชค ข้ึนช่ือลือชาในเ์่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิในดา้นของโชค
ลาภท์ัิยลสินเงินทอง และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนัน าโชคท่ีมีช่ือเสียงของวงกา์กา์ท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไม่วา่
ทวั ล์ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี เิ่ือเส์ิมส์้างบา์มี และศิ์ิมงคลใหก้บัชีวิตดว้ยกนั
ทั้งส้ิน จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม โรงงำนจวิเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของเกาะฮ่องกง 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่ “อ่ำวน ำ้ต้ืน  Repulse Bay” หาดท์าย์ูปจนัท ล์เส้ียวแห่งน้ี สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงและยงัใชเ้ป็นฉากถ่ายท า
ภาิยนต ล์หลายเ์่ือง น าท่านก์าบนมสักา์ขอิ์จากองคล์ ูปป้ันเจา้แม่กวนอิมและเทิเจา้แห่งโชคลาภเิ่ือเป็นสิ์ิมงคล
ท่ีบ์ิเวณ ชำยหำด REPULSE  BAY น าท่านขา้มสะิานต่ออาย ุซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงค์้ังจะมีอายเุิ่ิมข้ึน 3 ปี....อิส์ะ
ใหท่้านสนุกกบักา์ ช้อปป้ิงย่ำนจมิซำจุ่ย ห์ือยา่นถนนนาธานท่ีคนไทยเ์ียกกนั เป็นแหล่ง์วมสินคา้แบ์นดลเนมชั้นน า
ช่ือดงันานาชนิด อาทิเช่น เส้ือผา้, ์องเทา้, ก์ะเป๋า, เขม็ขดั, น ้าหอมห์ือของเดก็เล่น ณ จุดชอ้ปป้ิงช่ือดงั  
อาทิเช่น DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยงัสามา์ถ เลือก
ซ้ือของฝากของคุณหนูท่ี TOY R US ฯลฯ  
อสิระอำหำรค ่ำเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง  
สมคว์แก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าเ์ือโดยสา์เ์ือสู่ เมืองจูไห่    
น ำท่ำนเข้ำที่พกั (พกัที่จูไห่)  FRIEND  HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

 
 
 
 

 
 

 

วนัทีส่าม วดัผู่ถ่อ –หวีห่น่ี -  ช้อปป้ิงตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร  
จากนั้นิาท่านถ่าย์ูปคู่กบั สญัลกัษณลอนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บ์ิเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล” หรือที่มี
ช่ือเรียกว่ำ “หวีห่นี”่ เป็น์ูปป้ันนางฟ้าถือไข่มุก ซ่ึงยื่นออกไปในทะเล ใหท่้านชมถนนคู่์ัก เป็นถนนซ่ึงอยู่์ ิมชายหาด ท่ี
ทาง์ัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศันล ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าห์ับิกัผอ่น และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่์ัก เิ์าะวา่ภายใน
บ์ิเวณถนน์ิมชาดหาดแห่งน ้าไดมี้กา์น าเกา้อ้ี ห์ือ มา้นัง่ ซ่ึงท ามาส าห์ับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงตั้งช่ือวา่ถนนคู่์ัก น าท่าน
เดินทางสู่ วดัผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซ่ึงป์ะดิษฐานองคลเจา้แม่กวนอิมซ่ึงเช่ือวา่วดัแห่งน้ีได ้ส์้างข้ึนเิ่ือเป์ียบเสมือนวดัท่ีอยู่
บนเกาะผูถ่่อซาน เผื่อใหป้์ะชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้ักกา์บูชาขอิ์จากองคลเจา้แม่กวนอิม  จากนั้นแวะผอ่นคลายความ
เม่ือยลา้ดว้ยกา์นวดฝ่าเทา้โดยกา์แช่เทา้ดว้ยยาสมุนไิ์จีนและซ้ือยาค์อบจกัวาล “บัวหิมะ” ของแท ้100% ยาป์ะจ า
บา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีส์์ิคุณมากมาย ช่วย์ักษาแผลจากกา์โดนความ์้อนเช่น น ้า์้อนลวก ห์ือ น ้ามนั ช่วยลดกา์



อกัเสบและเกิดหนองิองแผลท่ีโดนลวกไดดี้ ห์ือจะทาเิ่ือป้องกนัผิวไหมเ้สียจากกา์ตากแดดเป็นเวลานานและช่วย
แกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส จากนั้นชม ร้ำนผ้ำไหมจนี  

เที่ยง              บริกำรอำหำรกลำงวนั  เมนูซีฟู๊ด เป๋ำฮ้ือ ณ ภัตตำคำร  
ิาท่านท่าน ชมหยก ท่ีมีป่ีเซ่ียะ สตัวลน าโชคท่ีชาวจีนเช่ือวา่หากใค์มีไวใ้นค์อบค์องแลว้จะ์ ่ า์วย และมีแต่โชคลาภ  

 ิาท่านชอ้ปป้ิง แหล่งท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจูไห่ ตลำดใต้ดนิก๊งเป่ย ซ่ึงเป็นตลาดชอ้ปป้ิงสินคา้อาทิ เส้ือผา้ ์องเทา้ 
ก์ะเป๋า สินคา้ท่ี์ะลึก ฯลฯ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาิและ์าคาถูก 
อิส์ะใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั  

                     สมควรแก่เวลำ พำท่ำนเดินทำงกลบัสู่มำเก๊ำ 
22.25 น.  เหินฟ้ากลบัก์ุงเทิฯ โดยสายกา์บินแอ ล์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 767  (ไม่ระบุที่น่ัง) 
00.15 น. ถึง สนามบินดอนเมืองด้วยควำมสุขและควำมประทับใจ 

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

 
อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี พกัเดี่ยว 

07-09, 08-10 ก.ย.61 
14-16,15-17,16-18,21-23,22-24 ก.ย. //25-27 ต.ค.61 
02-04,03-05,09-11,10-12,12-14,16-18,17-19 พ.ย.61 

7,888.- 11,088.- 2,500.- 

 

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

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณทีีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน ** 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่ไม่จัดหัวหน้ำทวัร์ร่วมเดินทำงในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน แต่มไีกด์ท้องถิ่น ** 
**รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนรัฐบำลจีน เพ่ือโปรโมทกำรท่องเที่ยว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำท ี-1 ช่ัวโมง** 

 

@ @ อตัรำนีร้วม @ @ 
- ค่าตัว๋เค์่ืองบิน ไป-กลบั 
- ค่าบตั์เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ี์ะบุอยูใ่น์ายกา์ 
- ค่าอาหา์-เค์่ืองด่ืม 
- ค่าท่ีิกั  
- ค่าน ้าหนกัสมัภา์ะในกา์เดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 
- ค่าน ้ามนัและป์ะกนัวินาศภยัสายกา์บิน YQ, CNTAX 
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเิ่ิม 7% คิดจากยอดค่าบ์ิกา์  
- วีซ่าก์ุ๊ป แบบ 144 ชัว่โมง (ของมณฑลกวางตุง้) 

     กรณทีี่ทำง ตม.จนี ระงบักำรใช้วซ่ีำกรุ๊ป แบบ 144 ช่ัวโมง ทำงบริษทัขอเกบ็ค่ำวซ่ีำ ที่เกดิขึน้ตำมจริง และ ทำงบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกค้ำแจ้งยกเลกิกำรเดนิทำง ทำงเรำขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณีใด
ทั้งส้ิน) 



@ @กรณลีูกค้ำต้องกำรใบก ำกบัภำษี@ @ 
 -     ก์ุณาแจง้เซลลลตั้งแต่กา์จองและช า์ะเงิน                               - ส่งช่ือ // ท่ีอยู ่// เลขท่ีผูเ้สียภาษี ท่ีถูกตอ้ง 
       -     ทางบ์ิษทัไม่สามา์ถแกไ้ขใบเส์็จยอ้นหลงัใหไ้ด ้          - ทางบ์ิษทัไม่สามา์ถออกใบก ากบัภาษียอ้นหลงัได ้
 -     ก์ณีลูกคา้ท าใบเส์็จสูญหายห์ือช า์ุดทางบ์ิษทัไม่สามา์ถออกใบใหม่ใหลู้กคา้ได ้
 

@ @ อตัรำนีไ้ม่รวม @ @ 
- ค่าอาหา์-เค์่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกั์ีด, ค่าโท์ศัิ ทล  
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี) 

- ***ค่ำทปิไกด์ หัวหน้ำทวัร์ และคนขบัรถ  1,500 บำท ตลอดกำรเดินทำง  
- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเดี่ยวเข้ำประเทศจีน **ในกรณทีีท่ำงรัฐบำลจีน ประกำศยกเลกิวซ่ีำกรุ๊ป 

แบบ 144 ช่ัวโมง ผู้เดินทำงต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ในกำรท ำวซ่ีำเพิม่ ท่ำนละ 1,500 บำท** 
 

 

@ @ เง่ือนไขกำรให้บริกำร @ @ 

เง่ือนไขกำรจอง ช ำระเต็มจ ำนวนตำมรำยกำรระบุ  
* เน่ืองจาก์าคาน้ีเป็น์าคาโป์โมชั่น ตัว๋เค์่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ี์ะบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามา์ถยกเลิกได ้ห์ือ

เปล่ียนแปลงกา์เดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำกรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน ทั้งหมด
หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดกา์ใชบ้์ิกา์์ายกา์ใด์ายกา์หน่ึง ห์ือไม่เดินทางิ์้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเ์ียก์้องค่าบ์ิกา์ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่ก์ณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* ก์ณีท่ีกองต์วจคนเขา้เมืองทั้งท่ีก์ุงเทิฯ และในต่างป์ะเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก ห์ือเขา้ป์ะเทศท่ี์ะบุใน์ายกา์เดินทาง  
บ์ิษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบ์ิกา์ไม่วา่ก์ณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* ถา้หากท่านไม่เขา้์้านช็อป ขอเกบ็เงินท่าน์้านละ 200 หยวน 

 
 



เง่ือนไขในกำรให้บริกำร เพิม่เตมิส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกกา์เดินทาง แต่สามา์ถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เค์่ืองบิน บ์ิษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

ถา้ยงัไม่มีกา์ยื่นวีซ่า ห์ือมีกา์เสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกกา์เดินทาง แต่สามา์ถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เค์่ืองบิน แต่มีกา์ยื่นวีซ่าไปแลว้ห์ือมีค่าใช่จ่าย

อ่ืนใด บ์ิษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉิาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจ์ิงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกกา์เดินทาง โดยตัว๋เค์่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามา์ถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง์ับผิดชอบ

ช า์ะค่าธ์์มเนียมกา์เปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเิลิง ห์ือ ตามหลกัเกณฑลท่ีสายกา์บินก าหนด และ
บ์ิษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉิาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจ์ิง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้   

 
@ @ หมำยเหตุ @ @ 

์ายกา์อาจมีกา์เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / กา์ไม่์ับป์ะทานอาหา์บางม้ือ ไม่เท่ียวบาง์ายกา์ ไม่สามา์ถขอหัก
ค่าบ์ิกา์คืนได ้/ บ์ิษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีกา์เปล่ียนแปลง์าคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้์าบล่วงหนา้ในก์ณีท่ีมีกา์ข้ึนลงของเงินต์า
ต่างป์ะเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ / ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณี
นดัหยุดงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี เพ่ือใหท่้านเกิดประโยชน์และ
ความสุขในการท่องเท่ียว ตั้งแต่วนัท่ี 1 ก์กฎาคม ิ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ป์ะชาชนในป์ะเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเ์ีย 
ปากีสถาน ศ์ีลงักาและเวยีดนามท่ีถือหนงัสือเดินทางธ์์มดาและหนงัสือเดินทาง์าชกา์ ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขต
ปกค์องิิเศษมาเก๊า โดยไม่สามา์ถขอวซ่ีา ณ ด่านต์วจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ป์ะเทศดงักล่าวท่ีป์ะสงคลจะเดินทางเขา้เขต
ปกค์องิิเศษมาเก๊า ตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน ก์มกา์กงสุลท่ีป์ะจ าในต่างป์ะเทศห์ือส านกังาน
เจา้หนา้ท่ีก์ะท์วงกา์ต่าง ป์ะเทศท่ีป์ะจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วซ่ีา 1,200 บาท 

 
 

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

 

****โปรแกรมกำรเดนิทำงสำมำรถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 
ทั้งนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส่ิงส ำคญัทีสุ่ด 


