
 

 

รหัสทัวร B2B1900993 
ทัวรมาเกา ฮองกง สุดคุม.. 4 เมือง คึกคะนอง 4 วนั 3 คืน (FD) 
ถายรูปคูรูปปم�นสาวงามกลางทะเล หวีหน่ี ที่เมืองจูไห  
ชอปปم�งตลาดใตดินกงเป�ย และถนนนาธาน 
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที ่The Venetian Resort  
เที่ยวชมหมุู่บานฮากกากันเคิง เมืองเซินเจิ้น 
ชมโชวแสงสี MANGROVE GROOVE 
สักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ช่ือดังของฮองกงวัดแชกงหมิว และรีพลัสเบย 
 
 

  



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่  09-12 พ.ค.62 12,900.- 
วันที่ 16-19 พ.ค. 62 12,900.- 
วันที่ 23-26 พ.ค. 62 12,900.- 
วันที่ 30 พ.ค-02 มิ.ย. 62 12,900.- 
วันที่ 06-09 มิ.ย. 62 12,900.- 
วันที่ 13-16 มิ.ย. 62 12,900.- 
วันที่ 20-23 มิ.ย. 62 12,900.- 
วันที่ 27-30 มิ.ย. 62 12,900.- 
วันที่ 04-07 ก.ค. 62 13,900.- 
วันที่ 11-14 ก.ค. 62 13,900.- 
วันที่ 26-29 ก.ค. 62 17,900.- 
วันที่ 9-12 ส.ค. 62 17,900.- 
วันที่ 29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 13,900.- 
วันที่ 11-14 ต.ค. 62 17,900.- 
วันที่ 20-23 ต.ค. 62 17,900.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

** ราคายังไมรวมคาทิปไกด + คนขับรถทานละ 1,000 บาท/ทริป/ตอทาน ** 



 

 

 เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ-มาเกา-เจาแมกวนอิมริมทะเล- 
โบสถเซ็นตปอล-เวเนเช่ียน- จูไห ✈ � � 

Jinjiang 
Inn Hotel 

หรือ
เทียบเทา 

2 
จูไห-ถนนคูรัก-สาวงามหวีหนี-่วัดผูโถว- 
พระราชวังหยวนหมิงหยวน–ชอปปم�งตลาด
กงเป�ย-เซินเจ้ิน 

�  � � 
Higgert 

Hotel หรือ
เทียบเทา 

3 
เซินเจ้ิน-หมุบานฮากกากันเคิง-ชอปปم�ง
ตลาดตงเหมิน-ชมโชวมานนํ้า 3มิต ิ(3D 
Water Show) 

� � � 
Higgert 

Hotel หรือ
เทียบเทา 

4 
เซินเจ้ิน - ฮองกง – วัดแชกง -วิคตอเรีย
พีค-รีพลัสเบย –อิสระชอปปم�งถนนนาธาน-
กรุงเทพฯ 

� x ✈ 
 

 
 
รเดินทางโปรแกรมการเดินทาง 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1: กรุงเทพฯ-มาเกา-เจาแมกวนอิมริมทะเล-โบสถเซ็นตปอล-เวเน

เช่ียน- จูไห 

04.00 น. 

คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศชั้น 2 เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาท่ีคอย
อํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับ
ทาน 

06.35 น. 
     ออกเดินทางสูมาเกา  โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ 
FD760 
     (บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม) 

10.05 น.    
เดินทางถึงสนามบนิมาเกา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง) ผานการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง 



 

 

 

“มาเกา”เปนเมืองที่มีประวตัิศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ ในอดีต
มาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีน
กวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชนชาติดั้งเดิมจนมาถงึชวงตนศตวรรษที่ 16 
ชาวโปรตุเกสไดเดินเรอืเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดตอคาขายกับ
ชาวจีนและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ีที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได
นําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมายทําใหมาเกา
กลายเปนเมืองที่มี่การผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกอยางลงตัวจนสามารถเรียกไดวาเปน “ยุโรปใจกลางเอเชีย”
มาเกาอยูในเขตมณฑลกวางตุงบนชายฝم�งทะเลดานตะวันตกของ
สามเหลี่ยมปากแมน้ําเพิรลในอดีตมาเกาเปนอาณานิคมของโปรตุเกส 
นานถึง 400 ป จนกระท่ังวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทํา
พิธีสงมอบมาเกาคืนใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากน้ันมาเกา
ไดกลายเปนหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของจนีอยางสมบูรณแตยังคง
สภาพการเมืองการปกครองในรปูแบบของหน่ึงประเทศสองระบบ 

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 
...จากน้ันผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองคเจาแมกวนอิม
สมัฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบวั ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรางขึ้น
เพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศ
จีน ....จากน้ันนําทานมายังซากประตูโบสถเซนตปอลที่สรางขึ้น
ระหวาง ค.ศ.1602-1640 แตโดนไฟไหมในป 1835 ทําใหวิทยาลัย
เซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ ก็กลายเปนซากดวยเชนกันโดยรวมแลว
โบสถมาแตรเดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล(St. Paul’s College) 
เปนโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจกัษ
พยานการกอต้ังมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกล
และไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไวอยางพิถีพิถันขณะที่ซากประตู
โบสถเซนตปอลในปจจบุันถูกมาเปนสัญลักษณประจําเมืองมาเกาเซ
นาโดสแควร ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบ้ืองเปนลาย



 

 

ลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระใหทานได
เดินเที่ยวและแวะซื้อสินคาท่ีมีช่ือเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย... 
จากน้ันนําทานแวะซื้อขนมพ้ืนเมืองมาเกา ขนมทารตไขและทองพับ
หอสาหรายท่ีขึ้นชื่อ...นําทานชมThe Venetian Resortโรงแรมสุด
หรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูป
และชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟ�าจําลอง
เสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตามอัธยาศัยซึ่งแบงเปนโซนตางๆ เชน 
GRAND CANAL SHOP มีรานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับ
ภัตตาคารกวา 30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆท่ีทานชื่นชอบและ
รานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300 รานเชน BOSSINI, 
G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือ
กอนโดลา GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ120
เหรียญ)ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน
ซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 21 ป 
เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใดๆภายใน
คาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ…เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรับ
อากาศผานดานกงเป�ย  ทานจะตองลากกระเป�าสัมภาระของทาน
เอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร)   ในการ
เดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการ
เดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของ
ประเทศจีน“จูไห”ไดรบัการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมือง
มหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจนี” 

คํ่า        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
       เดินทางเขาสูที่พักJinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่ 2: 
จูไห-ถนนคูรัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผูโถว-พระราชวังหยวนหมิง
หยวน 
ชอปปم�งตลาดกงเป�ย-เซินเจ้ิน 

 
เชา       รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก 

 

จากน้ันชมสัญลักษณของเมืองจูไหท่ีมีช่ือเรียกวา “หวีหนี”่ รูปปم�นสาว
งามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไขมุกอยูริมทะเล ...นําทานสู วัดผู
โถว นมัสการองคสังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ นมัสการเจาแม
กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพื่อการมีสุข
สวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา 4 พระองค เพ่ืออายุยืนนานจากน้ัน
เดินทางผานชมถนนคูรัก (The Lover Road) ซึ่งเปนถนนเลียบ
ชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดทําไวขึ้นเพ่ือเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจและยังเปนที่นิยมของบรรดาคูรักทั้งหลาย 

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร...เมนพิูเศษ เป�าฮื้อ + ไวนแดง 
 
 

..จากน้ันนําทานสูพระราชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคลายกับ
พระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปกกิ่ง พระราชวังแหงน้ี ถูกสรางขึ้นใหม
อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไหทําใหสวนแหงน้ีโอบ
ลอมดวยขุนเขาที่เขียวชอุม สวนหยวนหมิง มีเน้ือที่ 1.39 ตาราง
กิโลเมตร มีภเูขาโอบรอบทั้ง 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นที่ราบ 
สิ่งกอสรางตาง ๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมี
ทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเทากับสวนเดิมใน
กรุงปกกิง่ เปนศูนยกลางลอมรอบดวยสิ่งกอสรางตาง ๆ กวารอยชิ้น 
อาทิ เสาหินคู สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตําหนักเจิ้งตากวางห
มิง สะพานเกาเลี้ยว จากน้ันใหทานชอปปم�งสนิคานานาชนิดทีต่ลาดใต
ดินกงเป�ยเสมือนเดินอยูใน LOWU CENTRE  ทานจะสนุกสนานกับ
การตอรองสินคาราคาถูกทั้ง กระเป�า กอปปم�แบรนดเนมดังตางๆ หรือ
เลือกซื้อเส้ือผา ถุงเทา รองเทา เครื่องประดับสําหรับคุณผูหญิง
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น (โดยรถโคช) ซึ่งเปนเมือง 



 

 

1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเปนเมือง
เศรษฐกิจการคาท่ีสําคญัของจีนทางตอนใตและเปนแหลงรวบรวม
เทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย.. 

คํ่า       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
      เดินทางเขาสูท่ีพัก Higgert Hotelหรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3: เซินเจ้ิน-หมุบานฮากกากันเคิง-ชอปปم�งตลาดตงเหมิน-ชมโชว
มานนํ้า 3มิติ (3D Water Show) 

เชา        รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก 

 

นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินคาพื้นเมือง
ของเมืองจูไห อาทิเชน ใบชา หยก ครีมไขมุก ผาไหมยางพารา ฯลฯ 
จากน้ันนําทุกทานสูหมูบานฮากกากันเคิงถูกสรางขึ้นตามสไตลการ
สรางบานของชาวฮากกา  กอนหนาท่ีเมืองเซินเจิ้นจะถูกแตงตั้งใหเปน
เขตเศรษฐกิจแหงแรกของประเทศจีน คนพื้นเพของเมืองเซินเจิ้นลวน
เปนชาวฮากกาทั้งสิ้น เพื่อใหคนรุนหลังไดรําลึก และ ศึกษาถึงความ
เปนมาของเซินเจิ้น รัฐบาลจีนจึงไดลงทุนใหมีการสรางหมูบานฮากกา
กันเคิงขึ้น ที่น่ีเราจะไดเห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีนฮากกา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการตกแตงอาคารบาน อาหารการกิน 
ประวัติความเปนมาของชาวจีนฮากกาในอดีต นําทานเดินทางสูศูนย
สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินคาพื้นเมืองของเมืองเซินเจิ้น อาทิ
เชน ใบชา หยก ครีมไขมุก ผาไหม ฯลฯ เพ่ือฝากคนที่ทานรั 

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 

...จากน้ันเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เปนศูนยรวมแหงการชอปปم�ง
สินคาภายในประเทศ ท่ีน่ีนับวาเปนสถานที่ที่นักทองเท่ียวนิยมมาชอป
ปم�ง เพราะนอกจากที่น่ีจะเปนแหลงชอปปم�งแลวยังเปนแหลงรวมเรื่อง
อาหารการกินอีกดวย ที่น่ีมีสินคาหลากหลายมากมาย ไมวาจะเปน
เสื้อผา รองเทา กระเป�า ของเลน ราคาไมแพงเรียกวาใครชอบตอ



 

 

รับรองวาสนุกแนๆ...นําทานชมโชว MANGROVE GROOVE เปน
โชวมานน้ําแบบ 3D เปนโชวที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษที่
ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อวา "ปกแหงความรัก" เพื่อเอามา
ชวยนกที่ถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในป�าโกงกาง ที่ใชทุนสรางกวา 
2 0 0  ล า น ห ย ว น  จั ด แ ส ด ง ที่  OCT BAY WATER SHOW 
THEATRE ซึ่งเปนโรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถจุได 2,595 
คน ใชเวลา 28 เดือนในการสรางแทนแสดงบนน้ําที่ใหญที่สุดในโลก
ครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เปนศิลปะแนวใหมและเปน
ความทาทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสรางเพื่อเปนตัวแทนของ
ธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4องคประกอบ ผสมผสานกับ
มหัศจรรยของมนตเสนหของภาพเสมือนจริง  การแสดงใชอุปกรณ 
เชน แสงเลเซอร  ไฟ  เครื่องเปลงแสง  มานน้ํา  ระเบิดนํ้า ฯลฯ กวา
600ชนิด  เปนโชวน้ําท่ีใหญและทันสมัยที่สุดในโลก โชวการแสดงสื่อ
ประสมในชวงเวลากลางคืน เปนสัญลักษณใหมในทาเรือ OCT 

คํ่า       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
       เดินทางเขาสูที่พัก Higgert hotelหรือเทียบเทา 
  

วันที่ 4: เซินเจ้ิน - ฮองกง – วัดแชกง –วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย –
อิสระชอปปم�งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ 

เชา       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 

เดินทางสูฮองกง โดยรถไฟวัดแชกงหมิวเปนวัดเกาแกที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกวา 300 ปตั้งอยูในเขต Shatinวัดแชกงสราง
ขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเปนทหารมีชื่อวาทานแชกง 
เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีนและทานแช
กงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือ
วาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จใน
ทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยูในวัดเพื่อจะได
หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดาน



 

 

หนาที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถาหากคนที่ดวงไมดีมีเคราะห
รายก็ถือวาเปนการชวยหมุนปดเป�าเอาสิ่งรายและไมดีออกไปใหหมด 
ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพรางกาย
แข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมา
เทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนัก
ธุรกิจจะมาวัดน้ีเพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อวากังหันจะชวยพัดพาสิ่ง
ชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บออกไปจากตัวและนําพาแตความโชคดีเขามา
แทน  ...นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณยอดเขา The 
Peak หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถายรูปคูกับวิว
ทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของ
ฮองกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ
เกาะฮองกงและเกาลูน ไดทั้งเกาะอยางชัดเจน  เปนจุดชมวิว ชมไฟ
ตึกสูงในฮองกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับน้ําทะเล ตั้งอยูใน
เกาะฮองกง ที่ดานบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เปน
อาคารรูปชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ชั้น ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ
หุนขึ้ผึ้ งมาดามทุสโซ  (Madame Tussauds) ห างสรรพสินค า 
รานอาหาร และรานขายของท่ีระลึกหลายรานจะเปนหาง รานขายของ
ฝาก รานขายของ Brand name เปนแหลงชอปปم�งที่สูงที่สุดใน
ฮองกงนําทานนมัสการ วัดเจาแมกวนอิม  ณ หาดรีพัลสเบย สราง
ขึ้นในป ค.ศ.1993 ในแตละปจะมีนักทองเท่ียวจํานวนมากเดินทางมา
สักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิม  และขอพรจากเทพเจา
องคอ่ืนๆ ดวย อาทิเชน ขอพรโชคลาภ ความรํ่ารวยจากเทพไฉซิงเอ้ีย 
,ขอพรเรื่องความรัก ใหสมหวังในรัก ขอพรไดจากเทพแหงความรัก 
และเทพเจาแหงโชคลาภองคอ่ืนๆ ณ ชายหาดรีพัลสเบย 

กลางวัน      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นนําชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซึ่งเปนโรงงานที่มีช่ือเสียงที่สุดของ

ฮองกงในเรื่องการออกแบบเคร่ืองประดับทานสามารถหาซื้อไดใน
ราคาพิเศษ !!และนําทานเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนตางๆอีกมากมาย   



 

 

...หลังจากน้ัน ใหทานอิสระชอปปم�งถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน ชอป
ปم�งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคาแบรนดเนม
ชื่อดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา อาทิ เชน Armani, Prada, 
Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, 
Louis Vuitton, Choleฯลฯ  หางขายของเด็กเลน Toy r'usรานช
อปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ DFS  Galleria   

คํ่า        รับประทานอาหารคําอิสระตามอัธยาศัย 

22.20น. 
       ออกเดินทางจากสนามบินฮองกงเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD503(บนเครื่องมีบริการ
ขายอาหารและเครื่องดื่ม) 

00.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….  
 

สุดคุม..มาเกา ฮองกง 4 เมือง คึกคะนอง D4N3 BY FD 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18

ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

09-12 พฤษภาคม 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 5,000.- 
16-19 พฤษภาคม 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 5,000.- 
23-26 พฤษภาคม 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 5,000.- 
30 พ.ค.-02มิ.ย. 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 5,000.- 



 

 

06-09 มิถุนายน 62 12,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 5,000.- 

13-16 มิถุนายน 62 12,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 5,000.- 

20-23 มิถุนายน 62 12,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 5,000.- 

27-30 มิถุนายน 62 12,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 5,000.- 

04-07 กรกฏาคม 62 13,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- - 5,000.- 

11-14 กรกฏาคม 62 13,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- - 5,000.- 

26-29 กรกฏาคม 62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- - 6,000.- 

9-12 สิงหาคม 62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- - 6,000.- 

29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 13,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- - 5,000.- 

11-14 ตุลาคม 62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- - 6,000.- 

20-23 ตุลาคม 62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- - 6,000.- 
**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,000 บาท  
ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเคร่ืองบิน 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ค
วากรุปมีการ 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 36 ชม. 
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมี

การการันตีมัดจําท่ีน่ังกบัสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER 
FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขามากาโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและมาเกา ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช

คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพ่ือ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสม
ตอไป ** 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินแอรเอเซีย 20 กิโลกรัม คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 
 



 

 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
8. คาวีซากรุปแบบ 144 ช่ัวโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรต
ไทยเทาน้ัน) 
9. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุป 144 ช่ัวโมง  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้นตามจริง และ
ทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท  
 3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน 



 

 

หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร 

 


