
 
 
          

 

 
บินตรงสู่ มาเก๊า โดย สายการบิน แอร์เอเชีย  

สัมผสั THE VENETIAN ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย 
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วดัเจ้าแม่กวนอมิ ที่มีอายุกว่า 600 ปี 

ถ่ายรูปคู่กบั สัญลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่  “จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล”  
ชม อลงัการโชว์หยวนหมิง พร้อมมื้อพเิศษ... เป๋าฮ้ือ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่ 



 
04.30 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่

จากบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและทีน่ั่ง 
06.45 น. เหินฟ้าสู่มาเก๊า เทีย่วบินที ่FD 760   
10.20 น. เดินทางถึง มาเก๊า  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองมาเก๊า ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้น

ตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้ าเพิร์ล มีอาณาเขตติดกบัต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มี
เน้ือท่ีทั้ งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,  เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท 
ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา 
ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหารน าท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล หรือ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิ

ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนช้อย สะทอ้นกบั
แดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองค์น้ีเป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ัน
เป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตร์เป็นหนา้พระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิม
ท่ีโปรตุเกสตั้งใจสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊า ในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบัจีน พาท่านแวะ 
ช็อปป้ิงร้านขนมของฝากช่ือดังของมาเก๊า  พาท่าน นมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ี วัดเจ้าแม่กวนอิม ท่ีมีอายุกว่า 
600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานท่ีแห่งน้ีชาวมาเก๊าให้ความเคารพนบัถือเป็นอยา่งมาก มีเทพ
ศกัด์ิสิทธ์ิมากมายหลายพระองค ์เช่น เจา้แม่กวนอิม,เจา้พอ่กวนอู,พระสังคจาย,เจา้แม่ทบัทิมฯลฯ จากนั้นพา
ท่านชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถ์มี
พิพิธภณัฑ์จดัแสดงประวติัของโบสถ์ ซ่ึงโบสถ์เซนต์พอลน้ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนา
คริสต์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออก อิสระให้ท่าน ช้อปป้ิงเซนาโด้แสควร์ แหล่งช้อปป้ิงหรือย่าน
การคา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะมาเก๊า มีร้านคา้และสินคา้ให้เลือกซ้ือมากมายพาท่านแวะ ร้านค้าปลอดภาษี
ของเกาะมาเก๊า ซ่ึงมีทั้ งเส้ือผา้ และเคร่ืองประดับ ฯลฯ  สมควรแก่เวลาพาท่านสัมผสับรรยากาศของ
ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้ความ
บนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงร้านคา้แบนด์เนมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้
ท่านไดส้ัมผสักบัภตัตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมให้ท่านไดส้ัมผสักบั
บรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลชอ้ปส์
ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพื้นท่ีกวา้ง 1 ลา้นตาราง
ฟุต ท่ีรวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้และล าคลองคดเค้ียว (ไม่รวมค่าน่ังเรือ) ไดเ้วลานัด
หมายน าท่านขา้มด่านสู่ เมืองจูไห่  

 
 
 

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – ซิตีท้วัร์ – ช้อปป้ิงเซนาโด้แสควร์ – เวเนเช่ียน – จูไห่ 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 



 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าทีพ่กั ณ  XIANGQUAN HOTELหรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  

 หลงัอาหารพาท่านถ่ายรูปคู่กบั สัญลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิช
เชอร์เกิร์ล” หรือท่ีมีช่ือเรียกว่า “หวี่หน่ี” เป็นรูปป้ันนางฟ้าถือไข่มุก ซ่ึงยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชม
ถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยูริ่มชายหาด ท่ีทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับ
พกัผอ่น และท่ีไดช่ื้อวา่ ถนนคู่รัก เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน ้าไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือ มา้
นั่ง ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนนั่งเท่านั้ น จึงตั้ งช่ือว่าถนนคู่รัก น าท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซ่ึง
ประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมซ่ึงเช่ือว่าวดัแห่งน้ีได ้สร้างข้ึนเพื่อเปรียบเสมือนวดัท่ีอยูบ่นเกาะผูถ่่อซาน 
เผือ่ใหป้ระชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้ักการบูชาขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอิม   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร มื้อพเิศษ ซีฟู๊ด เป๋าฮ้ือ + ไวน์แดง   
 หลงัอาหาร พาท่านสู่ ร้านผ้าไหม อิสระตามอธัยาศยั จากนั้นพาท่านชม พระราชวังหยวนหมิง แห่งน้ีถูก

สร้างข้ึนแทนพระราชวงัใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักก่ิง พระราชวงัแห่งน้ี ถูกสร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจ
กลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ท าให้สวนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาท่ีเขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มี
เน้ือท่ี 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นท่ีราบ ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ สร้างข้ึน
เท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมใน
กรุงปกก่ิง เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบดว้ยส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยช้ิน อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง 
ประตูตา้กง ต าหนงัเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว 

 
 
 

วนัทีส่อง จูไห่ – สัญลกัษณ์เมืองจูไห่ “หวีห่น่ี”  – วดัผู่ถ่อ  – สวนหยวนหมงิ + โชว์หยวนหมงิ   

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 



 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  หลงัอาหารน าท่านชม อลังการโชว์หยวนหมิง ซ่ึงประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ  เฉียนหลงฮ่องเต้

ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและได้รับ
ความรู้  

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ XIANGQUAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ทีพ่กั    

หลงัอาหาร น าท่านกราบนมสัการส่ิงศกัด์ิท่ีชาวเมืองจูไห่ให้ความนบัถือ ณ วัดไป๋หลิน หรือ วัดดอกบัว
ขาว กราบนมสัการเทพเจา้แห่งโชคลาภ, เทพเจา้กวนอู, เจา้แม่กวนอิม, เทพเจา้ไฉ่ซินเอ๊ียะ (เทพแห่งโชค
ลาภ) เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นน าท่าน ชมหยก ท่ีมีป่ีเซ่ียะ สัตวน์ าโชคท่ีชาวจีนเช่ือวา่หากใครมีไว้
ในครอบครองแลว้จะร ่ ารวย และมีแต่โชคลาภ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นแวะผ่อนคลายความเม่ือยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและ ซ้ือยา

ครอบจกัวาล บัวหิมะ ของแท ้100% ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจาก
การโดนความร้อนเช่น น ้ าร้อนลวก หรือ น ้ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกไดดี้ 
หรือจะทาเพื่อป้องกนัผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบน
ใบหนา้ให้หนา้เนียนใส  พาท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ติด
แอร์ 5,000 กว่า ร้านคา้ มีสินคา้ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนมชั้นน าต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ท่ีน่ีมีให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของ
ชาวมาเก๊าและฮ่องกง เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั   

เยน็ **อสิระอาหารเยน็เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง**  
 ได้เวลานัดหมายน าท่านข้ามด่านกลบัสู่มาเก๊า  น าท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า 
22.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เทีย่วบิน FD767   
00.15+1 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ... 

*** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ ส าหรับลากได้ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทาง 

 

วนัทีส่าม จูไห่ – วดัไป๋หลนิ  – ชมหยก – ร้านบัวหิมะ – ช้อปป้ิงตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย  – สนามบินดอนเมือง 
 



 

อตัราค่าบริการ 
*** รายการนีเ้ป็นรายการโปรโมรช่ัน ไม่มีแจกหมวกกบักระเป๋า *** 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  ราคาเด็กอายุต า่กว่า 21 ปี พกัเดี่ยว 

1-3 , 2-4 , 21-23 , 22-24 , 23-25 , 24-26 เม.ย.59 
13-15 , 27-29 พ.ค.59 

3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26 ม.ิย. // 1-3 ก.ค.59 
2-4 , 9-11 , 16-18 ก.ย.59 

8-10 , 9-11 , 19-21 ต.ค.59 

8,888.- 12,900.- 2,500.- 

7-9 , 14-16 พ.ค.59 
4-6 , 11-13 , 19-21 , 25-27 ม.ิย.59 
2-4 ก.ค. // 27-29 , 28-30 ส.ค.59 

3-5 , 4-6 , 10-12 , 17-19 , 18-20 ก.ย.59 

7,777.- 12,900.- 2,500.- 

  ** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีไ่ม่จัดหัวหน้าทวัร์ร่วมเดินทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ่น ** 

**รายการนีจ้ะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพ่ือโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 45 นาท ี-1 ช่ัวโมง** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั  
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ  
 ค่าวซ่ีากรุ๊ป  
 ค่าน ้ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX  
 ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม  
 ค่าท่ีพกั  
 ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์ 
 ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  
 ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน / คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 หยวน / คน / วัน , หัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน / 

คน / วนั  
 



เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
 กรุณาจ่ายเต็มจ านวนราคาทวัร์ หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 
เลขทีบ่ัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

 พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน เพ่ือเตรียมเอกสารให้พร้อม เพ่ือย่ืนขอ
วซ่ีาเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  

 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก
ได ้หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 ถา้หากท่านไม่เขา้ร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน 
 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วนั  เก็บค่าเสียหายเตม็จ านวน 

 

เง่ือนไขในการให้บริการ เพิม่เติมส าหรับสายการบินแอร์เอเซีย 
 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่าย

ใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือ

มีค่าใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก

ต้องรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามันเช้ือเพลิง หรือ ตาม
หลกัเกณฑท่ี์สายการบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา 
เป็นตน้    
 

หมายเหตุ 
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้ 



 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา
ต่างประเทศ  

 บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ 
 ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณีนดัหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่

ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเท่ียว ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและเวียดนามท่ีถือหนงัสือ
เดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื่นขอวซ่ีาก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถ
ขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้ง
ยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจ าในต่างประเทศหรือส านักงานเจ้าหน้าท่ี
กระทรวงการต่าง ประเทศท่ีประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วซ่ีา 1,200 บาท 

 บริษทัฯ มีประกนัอุบติัเหตุทุกท่ีนัง่ ๆ ละ 1,000,000 บาท 
 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 

 
 


