กาหนดการเดินทาง

16-19 , 22-25 ตุลาคม 2559

( 4 วัน 3 คืน )

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า -วัดเจ้าแม่กวนอิม-วิหารเซนต์ปอล-เวเนเชี่ยน – จูไห่

08.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง
เหินฟ้าสู่มาเก๊า เที่ยวบินที่ FD762 (บริการระบุที่นั่งและอาหารบนเครื่อง)

10.20 น.

13.45 น.

เดินทางถึง มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก
ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตําบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8
ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะ
ไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มี
ระยะทาง 4.5 กม.

ค่า

จากนั้นพาท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มี
ความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกาย
เรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่า
กลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน พาท่านแวะช็อปปิ้งร้านขนม ของฝากชื่อดังของมาเก๊า
พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่ง
นี้ชาวมาเก๊าให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก มีเทพศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายพระองค์ เช่น เจ้าแม่กวนอิม,เจ้าพ่อ
กวนอู,พระสังคจาย,เจ้าแม่ทับทิมฯลฯ....พาท่านชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อเสียงออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้
เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออก .. สมควรแก่เวลาพาท่านสัมผัสบรรยากาศของ
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง
และสถานที่ช้อปปิ้งร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัส
กับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเว
นิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเน
เชี่ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส
สะพานรูปโค้งและลําคลองคดเคี้ยว (ไม่รวมค่านั่งเรือ) ได้เวลานัดหมายนําท่านข้ามด่านสู่เมืองจูไห่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พาท่านเข้าสู่ที่พัก XIANGQUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

จูไห่-กวางเจา-งานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 122-ล่องเรือแม่น้าจูเจียง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยรถโค้ชเพื่อเข้าชม งานกวางเจาเท
รดแฟร์ ครั้งที่ 122th เป็นงานแสดงสินค้านําเข้าและส่งออกของจีนซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดและมีขนาด

หมายเหตุ

ค่า

ใหญ่ที่สุดจัดแสดงนิทรรศการที่สมบูรณ์แบบที่สุดกระจายที่ใหญ่ที่สุดของผู้ซื้อในต่างประเทศและยอดขายธุรกิจที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นที่เมืองกว่างโจว
วันที่ 16-19 ต.ค.60 เป็นช่วงอุตสาหกรรมหนัก (เฟส 1)
- เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อุปกรณ์แสงสว่าง
- ยานพาหนะและอะไหล่ ( จักรยาน // มอเตอร์ไซด์ // อะไหล่รถยนต์ )
- เครื่องจักรกล ( เครื่องจักรไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า // เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ // เครื่องจักรทั่วไป
เครื่องจักรกลขนาดเล็กและอุปกรณ์อุตสาหกรรม // เครื่องจักรก่อสร้างและเครื่องจักรกลการเกษตร (Indoor Area)
// เครื่องจักรก่อสร้างและเครื่องจักรกลการเกษตร (Outdoor Open Area)
- ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือ
- วัสดุก่อสร้าง
- ผลิตภัณฑ์เคมี
- ทรัพยากรพลังงาน
วันที่ 22-25 ต.ค.60 เป็นช่วงอุตสากหรรมเบา (เฟส 2)
- เครื่องอุปโภคบริโภค (เครื่องครัวและของใช้บนโต๊ะอาหาร // เซรามิคทั่วไป // รายการที่ใช้ในครัวเรือน //
ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล // อุปกรณ์อาบน้ํา // ผลิตภัณฑ์สําหรับสัตว์เลี้ยงและอาหาร )
- ของขวัญและของเล่น ( นาฬิกาและอุปกรณ์ออฟติคอล // ของเล่น // ของขวัญและพรีเมี่ยม // เทศกาลผลิตภัณฑ์ )
- ตกแต่งบ้าน ( ศิลปะเซรามิค // Glass Artware // การทอผ้าหวายและศิลปะเหล็ก // ตกแต่งบ้าน // ผลิตภัณฑ์ทํา
สวน // อุปกรณ์ตกแต่งหินและเหล็กและสปากลางแจ้ง // เฟอร์นิเจอร์ )
***ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย***
***อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการชมงานแสดงสินค้าของทุกท่าน***
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นพาทุกท่านสัมผัสกับ Night Life!!!!!ของเมืองกวางเจา พิเศษ...ล่องเรือ
แม่น้าจูเจียงหรือแม่น้าไข่มุก ซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแสง สี เสียง 2
ฟากฝั่ง ยามค่ําคืนอันตระการตาริมฝั่งจูเจียงที่ทางรัฐบาลกวางเจาได้ตั้งข้อกําหนดให้พัฒนาทิวทัศน์ให้ทันสมัยและ
สวยงาม ปัจจุบันสองฝากฝั่งแม่น้ําเต็มไปด้วยอาคารสูง โรงแรมระดับ 5 ดาวและแหล่งช้อปปิ้งมากมาย ตอน
ล่องเรือจะมีการยิงเลเซอร์ลําแสงยาวๆ จากตึกสูงๆยิงไปรอบๆ เมืองด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทําให้รู้จัก
เมืองกวางเจายุคใหม่ได้ดีขึ้น
สมควรแก่เวลาพาท่านเข้าสู่ที่พัก GREEN TREE CHANGLONG HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

กวางเจา-งานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 122 (ต่อ)-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นพาท่านเดินทางเข้าชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122th (ต่อ)
***ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย***
***อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการชมงานแสดงสินค้าของทุกท่าน***
***สมควรแก่เวลาทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช***

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พาท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติด
แอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนําต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า
รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง
เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาพาท่านเข้าสู่ที่พัก XIANGQUAN HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

จูไห่-วัดผู่ถ่อ-บัวหิมะ- หยก-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”-ผ้าไหม-มาเก๊า-สนามบินดอนเมือง

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นําท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อ
ว่าวัดแห่งนี้ได้ สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวัดที่อยู่บนเกาะผู่ถ่อซาน เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอ
พรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน
และซื้อยาครอบจักวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจาก
การโดนความร้อนเช่น น้ําร้อนลวก หรือ น้ํามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดน ลวกได้ดี หรือจะ
ทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดําบนใบหน้าให้หน้าเนียน
ใส จากนั้นนําท่านชม หยก ที่มีปี่เซี่ยะ สัตว์นําโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ํารวย และมี
แต่โชคลาภ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พาท่านถ่ายรูปคู่กบั สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณ
อ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มีชื่อเรียกว่า “หวี่หนี่” เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้
ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริมชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับ
พักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน้ําได้มีการนําเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทํา
มาสําหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก พาท่านสู่ ร้านผ้าไหม สมควรแก่เวลาพาท่านข้ามด่านกลับสู่ มาเก๊า
เพื่อเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า
22.25 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD767 (บริการระบุที่นั่งและอาหารบนเครื่อง)
00.15+1 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
เช้า

ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สาหรับลากได้ เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง
อัตราค่าบริการ *** รายการนี้เป็นรายการโปรโมรชั่น ไม่มีแจกกระเป๋า ***
กาหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
16-19 , 22-25 ต.ค.60
16,999.3,500.สาหรับท่านที่มบี ัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว รบกวนแจ้งและส่งสาเนาแบบชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ด้วย
สาหรับท่านที่ไม่มบี ัตรหรือบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์หมดอายุ กรุณาส่งนามบัตรของท่านแบบชัดเจน
ให้เจ้าหน้าที่และเตรียมรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ท่านละ 4 ใบ ไปในวันเดินทางด้วย

**รายการนี้ทาวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากมีการยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าหน้าด่าน
แบบ 144 ชั่วโมงนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง**
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน **
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ่น **
**รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนาเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
หากผู้เดินทางไม่ประสงค์เข้ารับฟังการบรรยายและเข้าชมสินค้าของร้านรัฐบาล ชาระเพิ่มท่านละ 1,200 บาท/ร้าน
@ @ อัตรานี้รวม @ @
-

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง (ของมณฑลกวางตุ้ง)
ค่าน้ํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
ค่าอาหาร-เครื่องดื่มตามรายการระบุ
ค่าที่พัก
ค่าน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์
@ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @
ค่า อาหาร-เครื่ อ งดื่ ม และค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั วต่ า งๆ เช่ น ค่ า ซั ก รี ด , ค่ า โทรศั พ ท์ // ค่ า ภาษี เ งิ น ได้ หั ก คื น ณ ที่ จ่ า ย 3% และค่ า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ // ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
**ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน / คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 หยวน / คน / วัน , หัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน / คน / วัน**
@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @

ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน
* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
@ @ การยกเลิก @ @
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน
เก็บค่าเสียหายเต็มจํานวน

@@ เอกสารจาเป็นที่ต้องใช้สาหรับทาบัตรเข้างาน @@
นามบัตรภาษาอังกฤษ ท่านละ 2 ใบ
รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 รูป พื้นขาวหรือฟ้า (เพื่อทําบัตรเข้างาน)
ท่านใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 3 ปีนับจากครั้งล่าสุด สามารถใช้บัตรเข้างานอันเก่าได้ค่ะ แล้วกรณีที่
ท่านไม่ได้นําบัตรเก่ามาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทําบัตรใหม่ 200 หยวนต่อท่าน ทั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เรียกเก็บแต่เป็น
กฎของงานแฟร์
@@ เงื่อนไขในการให้บริการ เพิ่มเติมสาหรับสายการบินแอร์เอเซีย @@
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ใ นวันเดิม ผู้ย กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
@ @ หมายเหตุ @ @
- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
- บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ
- ทางบริษัทฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณีนัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษา
มาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว
- ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนาม
ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถ
ขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อ
สถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจําในต่างประเทศหรือสํานักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง ประเทศที่
ประจํา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกทีน่ ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้***
ทั้งนี้ยดึ ถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสาคัญที่สุด

