
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 9233 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง    เดอืนพฤศจกิายน 2561 – เดอืน
พฤษภาคม 2562  ( 3 วนั 2 คนื ) 

 
 



วนัแรก  กรงุเทพ (สนามบนิดอนเมอืง) – มาเกา๊ – ซติีท้วัร ์– THE 
VENETIAN – จไูห ่

07.30  น.  คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 

3 เคานเ์ตอร ์1-2  สายการบนิ แอรเ์อเชยี  พบเจา้หนา้ทีบ่รษิทัคอยให้

การตอ้นรบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.20  น.  เดนิทางสูม่าเกา๊ โดยเทีย่วบนิที ่FD762   (ไมร่ะบทุ ีน่ ัง่ ) 

 

13.45  น.  เดนิทางถงึ มาเกา๊ ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้น

ตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ มอีาณาเขตตดิกบัต าบลกง๊เป๋ยของจนี 

เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนือ้ทีทั่ง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมทุรมาเกา๊,เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมทุรมา

เกา๊กบัเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกนัดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพาน มาเกา๊-ไทปา 

ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม. หลังผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

พาทา่นนมัสการเจา้แมก่วนอมิทีว่ดัเจา้แมก่วนอมิ ทีม่อีายกุวา่ 600 ปี ความ

เกา่แกแ่ละความงดงามของสถานทีแ่หง่นีท้ าใหเ้กดิต านานเลา่ขานอยูห่ลาย

เรือ่ง....พาทา่นชม วหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิ

ชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจั์ดแสดงประวตัขิองโบสถ ์ซึง่

โบสถเ์ซนตพ์อลนีไ้ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญ่

ทีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล  ..อสิระใหท้า่น ชอ้ปป้ิงเซนาโดแ้สควร ์

แหลง่ชอ้ปป้ิงหรอืยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเกาะมาเกา๊ มรีา้นคา้และสนิคา้

ใหเ้ลอืกซือ้มากมายพาทา่นแวะรา้นคา้ปลอดภาษีของเกาะมาเกา๊ ซึง่มทัีง้

เสือ้ผา้ และเครือ่งประดับ ฯลฯ สมควรแกพ่าทา่นสมัผัสบรรยากาศของลาสเวกสั

แหง่ใหมข่องเอเชยี  

THE VENETIAN ภายในพรอ้มสรรพดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วาม

บันเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนด ์พบกบัรา้นคา้แบนดเ์นมชือ่ดังมากมายกวา่ 

350 รา้น ทีเ่ปิดพรอ้มใหบ้รกิารแกท่า่น ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภัตตาคาร กวา่ 30 

แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบ พรอ้มใหท้า่นไดส้มัผัสกบับรรยากาศ

การลอ่งเรอืเวนสิทีอ่ติาล ีสถาปัตยกรรมเวนวิสตรทีสเคปสสีนัสดใส เดอะแกรนด์

คาแนลชอ้ปสต์ัง้อยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชีย่น มาเกา๊ รสีอรท์ โอเต็ล 

http://bit.ly/2NMk5YE


ศนูยก์ารคา้ในรม่สดุหรพูืน้ทีก่วา้ง 1 ลา้นตารางฟตุ ทีร่วมเอาความสวยงาม

แบบเวนสิ สะพานรปูโคง้และล าคลองคดเคีย้ว  น าทา่นขา้มดา่นสูเ่มอืงจไูห ่           

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นเขา้ทีพ่กั (พกัทีจ่ไูห)่  FRIEND  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

  

วนัทีส่อง จไูห ่– ฮอ่งกง - วคิทอเรยี – วดัแชกงหมวิ- จวิเวลรี ่- อา่วน า้ตืน้  
–ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ – จไูห ่

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั  

เดนิทางสูท่า่เรอื โดยสารเรอืสูเ่กาะฮอ่งกง...น าทา่นเดนิทางสู ่วคิทอเรยี 

VICTORIA ชมความสวยงามของอา่ววคิทอเรยี ทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก และชม

สถาปัตยกรรมสิง่กอ่สรา้งอนัทันสมัยยคุปัจจบุัน อาทเิชน่ ตกึ EXCHANGE 

SQUARE อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตกึ HONG KONG BANK และ

ตกึเอมไพรท์ีส่งูทีส่ดุ 101 ชัน้ ณ ปัจจบุัน ฯลฯ  

น าทา่นไปไหวห้ลวงพอ่แชกง ที ่วดัแชกงหมงิ หรอืวดักงัหนัน าโชค ขึน้ชือ่

ลอืชาในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง และวัดแชกง 

ยังเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่ม่

วา่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี ้เพือ่

เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม 

โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของเกาะฮอ่งกง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่“อา่วน า้ตืน้  Repulse Bay” หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่นี ้
สวยทีส่ดุแหง่หนึง่และยังใชเ้ป็นฉากถา่ยท าภาพยนตรห์ลายเรือ่ง น าทา่นกราบ
นมัสการขอพรจากองคร์ปูปั้นเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริิ
มงคลทีบ่รเิวณ ชายหาด REPULSE  BAY น าทา่นขา้มสะพานตอ่อาย ุซึง่เชือ่
กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี....อสิระใหท้า่นสนุกกับการ ชอ้ปป้ิง
ยา่นจมิซาจุย่ หรอืยา่นถนนนาธานทีค่นไทยเรยีกกัน เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบ
รนดเ์นมชัน้น าชือ่ดังนานาชนดิ อาทเิชน่ เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เข็มขัด, 
น ้าหอมหรอืของเด็กเลน่ ณ จดุชอ้ปป้ิงชือ่ดัง  
อาทเิชน่ DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN 
TERMINAL อกีทัง้ทา่นยังสามารถ เลอืกซือ้ของฝากของคณุหนูที ่TOY R US 
ฯลฯ  
อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืโดยสารเรอืสู ่เมอืงจไูห ่   
น าทา่นเขา้ทีพ่กั (พกัทีจ่ไูห)่  FRIEND  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 



 
 
 
 
 

 
 

วนัทีส่าม วดัผูถ่อ่ –หวีห่นี ่-  ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกก๊เป๋ย – มาเกา๊ – 

กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้พาทา่นถา่ยรปูคูก่บั สญัลักษณ์อนัสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจไูห ่บรเิวณ
อา่วเซยีงห ู“จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์” หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “หวีห่นี”่ เป็นรปูปั้น
นางฟ้าถอืไขม่กุ ซึง่ยืน่ออกไปในทะเล ใหท้า่นชมถนนคูรั่ก เป็นถนนซึง่อยูร่มิ
ชายหาด ทีท่างรัฐบาลจไูหไ่ดต้กแตง่ภมูทัิศน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับ
พักผอ่น และทีไ่ดช้ือ่วา่ถนนคูรั่ก เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชาดหาดแหง่น ้า
ไดม้กีารน าเกา้อี ้หรอื มา้น่ัง ซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเทา่นัน้ จงึตัง้ชือ่วา่ถนน
คูรั่ก น าทา่นเดนิทางสู ่วดัผูถ่อ่ เป็นวัดจนีซึง่ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิซึง่
เชือ่วา่วัดแหง่นีไ้ด ้สรา้งขึน้เพือ่เปรยีบเสมอืนวัดทีอ่ยูบ่นเกาะผูถ่อ่ซาน เผือ่ให ้
ประชาชนชาวเมอืงจไูหไ่ดส้กัการบชูาขอพรจากองคเ์จา้แมก่วนอมิ  จากนัน้แวะ
ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี
และซือ้ยาครอบจักวาล “บวัหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง
และมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก 
หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทา
เพือ่ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า 
จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส จากนัน้ชม รา้นผา้ไหมจนี  

เทีย่ง              บรกิารอาหารกลางวนั  เมนูซฟีู๊ ด เป๋าฮือ้ ณ ภตัตาคาร  
พาทา่นทา่น ชมหยก ทีม่ป่ีีเซีย่ะ สตัวน์ าโชคทีช่าวจนีเชือ่วา่หากใครมไีวใ้น
ครอบครองแลว้จะร ่ารวย และมแีตโ่ชคลาภ  

 พาทา่นชอ้ปป้ิง แหลง่ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจไูห ่ตลาดใตด้นิกง๊เป่ย ซึง่เป็น
ตลาดชอ้ปป้ิงสนิคา้อาท ิเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้ทีร่ะลกึ ฯลฯ ซึง่เป็นที่
นยิมมากของชาวมาเกา๊และฮอ่งกง เนือ่งจากเป็นสนิคา้ทีม่คีณุภาพและราคาถกู 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย  

                     สมควรแกเ่วลา พาทา่นเดนิทางกลบัสูม่าเกา๊ 
22.40 น.  เหนิฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 767  

(ไมร่ะบทุ ีน่ ัง่) 
00.30+1 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทบัใจ 

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

 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ 
เด็กอายตุ า่กวา่ 

18 ปี 
พกั
เดีย่ว 

04-06, 11-13, 18-20, 25-27 พ.ย.61 
06-08, 13-15, 20-22 ม.ค.62 

01-03, 03-05, 08-10, 09-11, 10-12, 15-17, 
16-18 ม.ีค.62 

17-19, 23-25, 24-26  ม.ีค.62 
30 ม.ีค.-01 เม.ย., 31 ม.ีค.-02 เม.ย.62 

10-12, 11-13, 12-14 พ.ค.62 

6,388.- 9,588.- 2,500 

 

 
 

**รายการนีท้ าวซีา่กรุป๊หนา้ดา่นแบบ 144 ช ัว่โมง (1,500 บาท) 
หากมกีารยกเลกิวซีา่กรุป๊ หรอื วซีา่หนา้ดา่น แบบ 144 ช ัว่โมงนี ้

ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งเอง** 
** บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง 
ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น ** 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีไ่มจ่ดัหวัหนา้ทวัรร์ว่มเดนิทางในกรณีผู ้
รว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น แตม่ไีกดท์อ้งถิน่ ** 

**รายการนีจ้ะเขา้รา้นรฐับาลจนี เพือ่โปรโมทการทอ่งเทีย่ว แตล่ะรา้นใช้

เวลาในการน าเสนอประมาณ 45 นาท ี-1 ช ัว่โมง** 
 

@ @ อตัรานีร้วม @ @ 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ 
- คา่บัตรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบอุยูใ่นรายการ 
- คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ 
- คา่ทีพั่ก  
- คา่น ้าหนักสมัภาระในการเดนิทาง 20 กก. ตอ่ทา่น 
- คา่น ้ามันและประกนัวนิาศภัยสายการบนิ YQ, CNTAX 



- ค่าภาษีเงินไดห้ักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอด
คา่บรกิาร  

@ @กรณีลูกคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษ@ี @ 
 - กรณุาแจง้เซลลต์ัง้แตก่ารจองและช าระเงนิ                               
 - สง่ชือ่ // ทีอ่ยู ่// เลขทีผู่เ้สยีภาษี ทีถ่กูตอ้ง 
    - ทางบรษัิทไมส่ามารถแกไ้ขใบเสร็จยอ้นหลังใหไ้ด ้          
 - ทางบรษัิทไมส่ามารถออกใบก ากบัภาษียอ้นหลังได ้
 - กรณีลกูคา้ท าใบเสร็จสญูหายหรอืช ารดุทางบรษัิทไมส่ามารถออกใบใหมใ่หล้กูคา้ได ้
 

@ @ อตัรานีไ้มร่วม @ @ 
- คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท ์ 
- คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้ม)ี 
- ***คา่ทปิไกด ์หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ  1,500 บาท ตลอดการเดนิทาง  

- วซีา่กรุป๊ แบบ 144 ช ัว่โมง (ของมณฑลกวางตุง้) 1,500 บาท  
กรณีทีท่าง ตม.จนี ระงบัการใชว้ซีา่กรุป๊ แบบ 144 ช ัว่โมง ทางบรษิทัขอ
เก็บคา่วซีา่ ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ย
ท ัง้หมด (ในกรณีทีล่กูคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ
ไมค่นืคา่ทวัร ์ไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้) 

- คา่ธรรมเนยีมวซี่าเดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรฐับาล
จนี ประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ 
แบบ 144 ช ัว่โมง ผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย ในการท าวซี่า
เพิม่ ทา่นละ 1,500 บาท** 

 

@ @ เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร @ @ 

เง ือ่นไขการจอง ช าระเต็มจ านวนตามรายการระบ ุ 
* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้
ตั๋วเท่านัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิได ้หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณี
ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
ท ัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

* เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง 
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ า
คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง
ออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืน
คา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* ถา้หากทา่นไมเ่ขา้รา้นชอ็ป ขอเก็บเงนิทา่นรา้นละ 200 หยวน 



 
 

เง ือ่นไขในการใหบ้รกิาร เพิม่เตมิส าหรบัสายการบนิแอรเ์อเซยี 
1. ผูจ้องยกเลกิการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดทั้นก่อนออกตั๋ว
เครือ่งบนิ บรษัิทฯ จะไม่หักค่าใชจ่่ายใดๆ ทัง้สิน้ ถา้ยังไม่มกีารยืน่วซีา่ หรอืมกีารเสยี
คา่ใชจ่า่ยอืน่ใด 

2. ผูจ้องยกเลกิการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดทั้นก่อนออกตั๋ว
เครือ่งบนิ แตม่กีารยืน่วซีา่ไปแลว้หรอืมคีา่ใชจ่า่ยอืน่ใด บรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้า่ยเฉพาะ
เทา่ทีจ่า่ยไปลว่งหนา้ตามจรงิเทา่นัน้ 

3. ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง โดยตั๋วเครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่
มาแทนไดใ้นวันเดมิ ผูย้กเลกิตอ้งรับผดิชอบช าระค่าธรรมเนยีมการเปลีย่นชือ่ตั๋ว / ตั๋ว 
1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิ หรอื ตามหลักเกณฑท์ีส่ายการบนิก าหนด 
และบรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เฉพาะเทา่ทีไ่ดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจรงิ เชน่ ค่าวซีา่ 
เป็นตน้   

 

@ @ หมายเหต ุ@ @ 
รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ 
ไม่เทีย่วบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีาร
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงนิตรา
ตา่งประเทศ / บรษัิทฯ เป็นเพยีงตัวแทนสายการบนิ, โรงแรม, ภัตตาคาร หรอือืน่ๆ / ทาง
บรษัิทฯ ไมอ่าจจะรับผดิชอบตอ่ปัญหากรณีนัดหยดุงาน การเมอืง ความลา่ชา้ การจราจร 
หรอืภัยธรรมชาต ิแต่ยังคงรักษามาตรฐานการบรกิารทีด่ ีเพือ่ใหท้่านเกดิประโยชน์และ

ความสขุในการท่องเทีย่ว ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชน
ในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวยีดนามที่ถือ
หนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนเดิน
ทางเขา้เขตปกครองพเิศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวซี่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 
บุคคลทัง้ 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดนิทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
ตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจ าใน
ต่างประเทศหรอืส านักงานเจา้หนา้ทีก่ระทรวงการต่าง ประเทศทีป่ระจ า ณ ฮอ่งกง 
คา่ใชจ้า่ยยืน่วซีา่ 1,200 บาท 

 
 



บรษิทัฯ มปีระกนัอบุตัเิหตทุกุทีน่ ัง่ ๆ ละ 1,000,000 บาท 
คา่รกัษาพยาบาลจากอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 

500,000 บาท 
 

****โปรแกรมการเดนิทางสามารถสลบัปรบัเปลีย่นได*้** 
ท ัง้นีย้ดึถอืผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคญัทีส่ดุ 


