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ก ำหนดกำรเดินทำง     มกรำคม - เมษำยน  2563 
 

วันแรก  กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตีทั้วร์ – THE VENETIAN – จูไห่ 

04.30 น.  คณะพร้อมกัน ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 เคำน์เตอร์ 1-2  สำยกำรบิน แอร์เอเชีย  พบ
เจ้ำหน้ำที่บริษัทคอยให้กำรต้อนรับ 

06.45 น.  เดินทำงสู่มำเก๊ำ โดยเที่ยวบินที่ FD760 
10.20 น.  เดินทางถึง มำเก๊ำ ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้าเพิร์ล มีอาณาเขต

ติดกบัต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะ
ไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 สะพาน คือสะพาน 
มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม. หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

พาท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ีวัดเจ้ำแม่กวนอิม ท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานท่ีแห่งน้ีท า
ใหเ้กิดต านานเล่าขานอยูห่ลายเร่ือง....พาทา่นชม วิหำรเซนต์พอล ซากโบสถท่ี์มีช่ือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 
ดา้นหลงัของโบสถมี์พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซ่ึงโบสถเ์ซนตพ์อลน้ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่ง
ศาสนาคริสตท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล  ..อิสระใหท้่าน ช้อปป้ิงเซนำโด้แสควร์ แหล่งชอ้ปป้ิงหรือยา่น
การคา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะมาเก๊า มีร้านคา้และสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมายพาท่านแวะร้านคา้ปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า 
ซ่ึงมีทั้งเส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั ฯลฯ สมควรแก่พาท่านสัมผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย  
THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนด ์พบ
กบัร้านคา้แบนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อมใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท่้านไดส้ัมผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 
แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมใหท่้านไดส้ัมผสักบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี 
สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รี
สอร์ท โอเตล็ ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพื้นท่ีกวา้ง 1 ลา้นตารางฟุต ท่ีรวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้และ
ล าคลองคดเคี้ยว   

ค ่ำ อิสระอำหำรค ่ำ  เพือ่ควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง   // น าท่านขา้มด่านสู่เมืองจูไห่              
น ำท่ำนเข้ำที่พกั (พกัที่จูไห่)    XIN  YONG  FA   HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

 
  

วันท่ีสอง จูไห่–ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว- จิวเวลร่ี-อ่าวน ้าตืน้ –ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย–สะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั  
เดินทางสู่ท่ำเรือ โดยสำรเรือสู่เกำะฮ่องกง...น าท่านเดินทางสู่ วิคทอเรีย VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรีย 
ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก และชมสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างอนัทนัสมยัยคุปัจจุบนั อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE 
อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ท่ีสูงท่ีสุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบนั ฯลฯ  
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น าท่านไปไหวห้ลวงพ่อแชกง ท่ี วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันน ำโชค ขึ้นช่ือลือชาในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิในดา้นของโชค
ลาภทรัพยสิ์นเงินทอง และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนัน าโชคท่ีมีช่ือเสียงของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไม่วา่
ทวัร์ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กบัชีวิตดว้ยกนั 
ทั้งส้ิน น าท่านเยีย่มชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีขึ้นช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่มหลงัจากนั้นน า
ท่านเยีย่มชม โรงงำนจิวเวอร์ร่ี ท่ีขึ้นช่ือของเกาะฮ่องกง 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่ “อ่ำวน ้ำตืน้  Repulse Bay” หาดทรายรูปจนัทร์เส้ียวแห่งน้ี สวนท่ีสุดแห่งหน่ึงและยงัใชเ้ป็นฉากถ่าย
ท าภาพยนตร์หลายเร่ือง น าท่านกราบนมสัการขอพรจากองครู์ปป้ันเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริ
มงคลท่ีบริเวณ ชำยหำด REPULSE  BAY น าท่านขา้มสะพานต่ออาย ุซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพิ่มขึ้น 3 ปี....
อิสระใหท้่านสนุกกบัการ ช้อปป้ิงย่ำนจิมซำจุ่ย หรือยา่นถนนนาธานท่ีคนไทยเรียกกนั เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นม
ชั้นน าช่ือดงันานาชนิด อาทิเช่น เส้ือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เขม็ขดั, น ้าหอมหรือของเด็กเล่น ณ จุดชอ้ปป้ิงช่ือดงั อาทิเช่น 
DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยงัสามารถ เลือกซ้ือของ
ฝากของคุณหนูท่ี TOY R US ฯลฯ  
อิสระอำหำรค ่ำเพือ่ควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองจูไห่ เดินทางสู่ สะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก สะพานฮ่องกง-จูไห่-มา
เก๊า (HZMB) เปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 
9 โมงเชา้ โดยพิธีเปิดจ ั ดขึ้นในวนัท่ี 23 ตุลาคม 2561 ใชง้บประมาณ
กวา่ 2 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐ (ราว 6.5 แสนลา้นบาท) ซ่ึงเช่ือม
แผน่ดินใหญ่ของจีนเขา้กบัเขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เพื่อ
เช่ือมรวมถึงเมืองส าคญัอ่ืนๆ รวมทั้งส้ิน 11 เมือง  มีรูปทรงตวัวาย 
 (Y-shape) มีระยะทาง 55 กิโลเมตร ช่วยร่นระยะเวลาเดินทางจาก 3 
ชัว่โมง เหลือแค่ 45 นาทีในบางเส้นทาง 

              น ำท่ำนเข้ำที่พกั (พกัที่จูไห่)   XIN  YONG  FA   HOTEL หรือเทียบเท่ำ   
 
 
 
 

 
 

 

วันท่ีสาม วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ -  ช้อปป้ิงตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร  
จากนั้นพาท่านถ่ายรูปคู่กบั สัญลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มี
ช่ือเรียกว่ำ “หวี่หน่ี” เป็นรูปป้ันนางฟ้าถือไข่มุก ซ่ึงยืน่ออกไปในทะเล ใหท่้านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยูริ่มชายหาด ท่ี
ทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่น และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก เพราะวา่ภายใน
บริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน ้าไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือ มา้นัง่ ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงตั้งช่ือวา่ถนนคู่รัก น าท่าน
เดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซ่ึงประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมซ่ึงเช่ือวา่วดัแห่งน้ีได ้สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวดัท่ีอยู่
บนเกาะผูถ่่อซาน เผื่อใหป้ระชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้ักการบูชาขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอิม  จากนั้นแวะผอ่นคลายความ
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เม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจกัวาล “บัวหิมะ” ของแท ้100% ยาประจ า
บา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น ้าร้อนลวก หรือ น ้ามนั ช่วยลดการ
อกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกไดดี้ หรือจะทาเพื่อป้องกนัผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วย
แกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ให้หนา้เนียนใส จากนั้นชม ร้ำนผ้ำไหมจีน  

เที่ยง              บริกำรอำหำรกลำงวัน  เมนูซีฟู๊ด เป๋ำฮื้อ ณ ภัตตำคำร  
พาท่านท่าน ชมหยก ท่ีมีป่ีเซ่ียะ สัตวน์ าโชคท่ีชาวจีนเช่ือวา่หากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะร ่ารวย และมีแต่โชคลาภ  

 พาท่านชอ้ปป้ิง แหล่งท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจูไห่ ตลำดใต้ดินก๊งเป่ย ซ่ึงเป็นตลาดชอ้ปป้ิงสินคา้อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า สินคา้ท่ีระลึก ฯลฯ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 
อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั  

                     สมควรแก่เวลำ พำท่ำนเดินทำงกลับสู่มำเก๊ำ 
22.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD767   
00.30+1 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ... 

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

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  
เด็กอำย ุ

ต ่ำกว่ำ 18 ปี 
พกัเดี่ยว 

12-14 ม.ค.63 
14-16 // 15-17 // 16-18 // 21-23 // 22-24 // 23-25 ก.พ.63 

28 ก.พ.-01 มี.ค. // 29 ก.พ.-02 ม.ีค.63 
01-03 // 06-08 // 07-09 // 08-10 // 13-15 ม.ีค.63 

14-16 // 15-17 // 20-22 // 21-23 ม.ีค.63 
22-24 // 27-29 // 28-30 // 29-31 ม.ีค.63 
19-21 // 24-26 // 25-27 // 26-28 เม.ย.63 

8,888.- 12,088.- 2,500.- 

 

 

**รำยกำรนีท้ ำวีซ่ำกรุ๊ปหน้ำด่ำนแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) หำกมีกำรยกเลกิวีซ่ำกรุ๊ป หรือ วีซ่ำหน้ำด่ำน 
แบบ 144 ช่ัวโมงนี ้ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงเอง** 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลือ่นกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน ** 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีไม่จัดหัวหน้ำทัวร์ร่วมเดินทำงในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน แต่มีไกด์ท้องถิ่น ** 

 

**รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนรัฐบำลจีน เพือ่โปรโมทกำรท่องเท่ียว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำที -1 ช่ัวโมง** 
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@ @ อตัรำนีร้วม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
- ค่าท่ีพกั  
- ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 
- ค่าน ้ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX 
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  
- วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชัว่โมง (ของมณฑลกวางตุง้) 

     กรณทีี่ทำง ตม.จีน ระงับกำรใช้วีซ่ำกรุ๊ป แบบ 144 ช่ัวโมง ทำงบริษัทขอเก็บค่ำวีซ่ำ ที่เกิดขึน้ตำมจริง และ ทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกค้ำแจ้งยกเลิกกำรเดินทำง ทำงเรำขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณีใด
ทั้งส้ิน) 
 

@ @กรณีลูกค้ำต้องกำรใบก ำกบัภำษี@ @ 
 -     กรุณาแจง้เซลลต์ั้งแต่การจองและช าระเงิน 
 -     ส่งช่ือ // ท่ีอยู ่// เลขท่ีผูเ้สียภาษี ท่ีถูกตอ้ง 

-     ทางบริษทัไม่สามารถแกไ้ขใบเสร็จยอ้นหลงัใหไ้ด ้
 -     ทางบริษทัไม่สามารถออกใบก ากบัภาษียอ้นหลงัได ้
 -     กรณีลูกคา้ท าใบเสร็จสูญหายหรือช ารุดทางบริษทัไม่สามารถออกใบใหม่ใหลู้กคา้ได ้
 

@ @ อตัรำนีไ้ม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์ 
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี) 

- ***ค่ำทิปไกด์ หัวหน้ำทัวร์ และคนขับรถ  1,500 บำท ตลอดกำรเดินทำง  
- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเดี่ยวเข้ำประเทศจีน **ในกรณีท่ีทำงรัฐบำลจีน ประกำศยกเลกิวีซ่ำกรุ๊ป 

แบบ 144 ช่ัวโมง ผู้เดินทำงต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ในกำรท ำวีซ่ำเพิม่ ท่ำนละ 1,650 บำท** 
 

@ @ เงื่อนไขกำรให้บริกำร @ @ 

เงื่อนไขกำรจอง ช ำระเต็มจ ำนวนตำมรำยกำรระบุ  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน ทั้งหมด
หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



MFM241 - (FD760-FD767) สะพานข้ามทะเล มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3D2N BY FD                                                    6 

* ถา้หากท่านไม่เขา้ร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 300 หยวน 
 

เงื่อนไขในกำรให้บริกำร เพิม่เติมส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มี

การยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด 

บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบช าระ

ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการบินก าหนด และบริษทัฯ จะหัก
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    
 
 

@ @ หมำยเหต ุ@ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของเงินตรา
ต่างประเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ / ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณี
นดัหยุดงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และ
ความสุขในการท่องเท่ียว ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน 
ศรีลงักาและเวียดนามท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมา
เก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้ง
ยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจ าในต่างประเทศหรือส านักงานเจ้าหน้าท่ีกระทรวงการต่าง 
ประเทศท่ีประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วีซ่า 1,200 บาท 

 

บริษัทฯ มีประกนัอุบัติเหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท 

 

****โปรแกรมกำรเดินทำงสำมำรถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 
ทั้งนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส่ิงส ำคญัที่สุด 

 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้

ธนาคาร สาขา ชื่อบญัชี ประเภท หมายเลขบญัชี 
 เดอะมอลล์ บางกะปิ บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-2-22986-8 

 สาขาย่อยเดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนทิขวญั ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php



