
 

 

รหัสทัวร GQH 1901431 
ทัวรมาเกา เป�ะเวอร มาเกา ฮองกง 4 วัน 3 คืน (FD) 
เจาแมกวนอิมริมทะเล โบสถเซ็นตปอล เวเนเช่ียน  จูไห ถนนคูรัก สาวงามหวีหน่ี วัดผูโถว  

พระราชวังหยวนหมิงหยวน ชอปปم�งตลาดกงเป�ย เซินเจ้ิน หมุบานฮากกากันเคิง  

ชอปปم�งตลาดตงเหมิน ชมโชวมานน้ํา 3มิติ วัดแชกง วิคตอเรียพีครีพลัสเบย ชอปปم�งถนนนาธาน 

 

  
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.45-10.20)- กรุงเทพฯ-มาเกา-เจาแมกวนอิม
ริมทะเล-โบสถเซ็นตปอล-เวเนเช่ียน- จูไห 

06.45 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศช้ัน 2 
เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสาร
การเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

06.45 น. ออกเดินทางสูมาเกา  โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ FD760 (บนเครื่องมีบริการ
ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

10.20 น. เดินทางถึงสนามบินมาเกา (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) ผานการตรวจ
เอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง 
“มาเกา”เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ ในอดีตมาเกาเปนเพียงแค
หมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจ้ียนเปนชนชาติด้ังเดิมจน
มาถึงชวงตนศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดตอ
คาขายกับชาวจีนและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ีท่ีสําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอา
ความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยาง
มากมายทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่ม่ีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกอยางลงตัวจนสามารถเรียกไดวาเปน “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเกาอยูในเขตมณฑล
กวางตุงบนชายฝم�งทะเลดานตะวันตกของสามเหล่ียมปากแมน้ําเพิรลในอดีตมาเกาเปนอาณา
นิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ป จนกระท่ังวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธี
สงมอบมาเกาคืนใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากน้ันมาเกาไดกลายเปนหน่ึงในเขต
ปกครองพิเศษของจีนอยางสมบูรณแตยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหน่ึง
ประเทศสองระบบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 จากน้ันผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรง

ดอกบัว ซ่ึงประเทศโปรตุเกสสรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืน
ใหกับประเทศจีน ....จากน้ันนําทานมายังซากประตูโบสถเซนตปอลที่สรางข้ึนระหวาง ค.ศ.
1602-1640 แตโดนไฟไหมในป 1835 ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ ก็
กลายเปนซากดวยเชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล(St. Paul’s 
College) เปนโบราณสถานท่ียังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษพยานการ
กอต้ังมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตร
การศึกษาไวอยางพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถเซนตปอลในปจจุบันถูกมาเปนสัญลักษณ
ประจําเมืองมาเกาเซนาโดสแควร ซ่ึงโดดเดนดวยพ้ืนถนนที่ปูลาดดวยกระเบ้ืองเปนลายลอน



 

 

คล่ืนลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระใหทานไดเดินเท่ียวและแวะซ้ือสินคาที่
มีช่ือเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย... จากน้ันนําทานแวะซื้อขนมพ้ืนเมืองมาเกา ขนม
ทารตไขและทองพับหอสาหรายที่ข้ึนช่ือ...นําทานชมThe Venetian Resortโรงแรมสุดหรู
เลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูปและชมความงามสัมผัสเมือง
จําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟ�าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตามอัธยาศัยซ่ึง
แบงเปนโซนตางๆ เชน GRAND CANAL SHOP มีรานอาหารช่ือดังใหทานไดสัมผัสกับ
ภัตตาคารกวา 30 แหง เพ่ือล้ิมลองเมนูตางๆท่ีทานช่ืนชอบและรานคาแบรนดเนม
หลากหลายกวา300 รานเชน BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL 
ฯลฯ หรือ ลองเรือกอนโดลา GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ120เหรียญ) 
ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเส่ียงโชคคาสิโนซ่ึงมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** 
(ไมอนุญาตใหเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 21 ป เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการ
บันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนท้ังส้ินและควรแตงกายสุภาพ…เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรับ
อากาศผานดานกงเป�ย  ทานจะตองลากกระเป�าสัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวางดาน
ประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาใน
การเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห”
ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก จูไห JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 2 จูไห-ถนนคูรัก-สาวงามหวีหน่ี-วัดผูโถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน–ชอปปم�งตลาดกงเป�ย-

เซินเจ้ิน 
เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก   

จากน้ันชมสัญลักษณของเมืองจูไหท่ีมีช่ือเรียกวา “หวีหน่ี” รูปปم�นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 
เมตร ถือไขมุกอยูริมทะเล ...นําทานสู วัดผูโถว นมัสการองคสังกระจายเพ่ือความอุดม
สมบูรณ นมัสการเจาแมกวนอิม เพ่ือความโชคดี นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพ่ือการมีสุข
สวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา 4 พระองค เพ่ืออายุยืนนานจากน้ันเดินทางผานชมถนนคูรัก 
(The Lover Road) ซ่ึงเปนถนนเลียบชายหาดท่ีแสนจะโรแมนติกซ่ึงทางรัฐบาลเมืองจูไห
ไดทําไวข้ึนเพ่ือเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจและยังเปนที่นิยมของบรรดาคูรักทั้งหลาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร ...เมนูพิเศษ เป�าฮื้อ + ไวนแดง 
 ..จากน้ันนําทานสูพระราชวังหยวนหมิงหยวน ท่ีมีสวนคลายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุง

ปกก่ิง พระราชวังแหงน้ี ถูกสรางขึ้นใหมอีกคร้ัง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไหทํา
ใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาท่ีเขียวชอุม สวนหยวนหมิง มีเน้ือท่ี 1.39 ตารางกิโลเมตร 



 

 

มีภูเขาโอบรอบท้ัง 3 ดาน ดานหนาเปนพ้ืนที่ราบ ส่ิงกอสรางตาง ๆ สรางข้ึนเทาของจริงใน
อดีตทุกช้ิน ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเทากับสวนเดิมใน
กรุงปกก่ิง เปนศูนยกลางลอมรอบดวยส่ิงกอสรางตาง ๆ กวารอยช้ิน อาทิ เสาหินคู สะพาน
ขามธารทอง ประตูตากง ตําหนักเจ้ิงตากวางหมิง สะพานเกาเล้ียว จากน้ันใหทานชอปปم�ง
สินคานานาชนิดท่ีตลาดใตดินกงเป�ยเสมือนเดินอยูใน LOWU CENTRE  ทานจะสนุกสนาน
กับการตอรองสินคาราคาถูกทั้ง กระเป�า กอปปم�แบรนดเนมดังตางๆ หรือเลือกซ้ือเส้ือผา ถุง
เทา รองเทา เคร่ืองประดับสําหรับคุณผูหญิงหลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น 
(โดยรถโคช) ซ่ึงเปนเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเปนเมือง
เศรษฐกิจการคาที่สําคัญของจีนทางตอนใตและเปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความ
ทันสมัยอีกดวย.. 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก เซินเจ้ิน Higgert Hotel  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 เซินเจ้ิน-หมุบานฮากกากันเคิง-ชอปปم�งตลาดตงเหมิน-ชมโชวมานน้ํา 3มิติ (3D Water 

Show) 
เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก 
 นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินคาพ้ืนเมืองของเมืองจูไห อาทิเชน 

ใบชา หยก ครีมไขมุก ผาไหมยางพารา ฯลฯ จากน้ันนําทุกทานสูหมูบานฮากกากันเคิงถูก
สรางข้ึนตามสไตลการสรางบานของชาวฮากกา  กอนหนาท่ีเมืองเซินเจ้ินจะถูกแตงต้ังใหเปน
เขตเศรษฐกิจแหงแรกของประเทศจีน คนพ้ืนเพของเมืองเซินเจิ้นลวนเปนชาวฮากกาท้ังส้ิน 
เพ่ือใหคนรุนหลังไดรําลึก และ ศึกษาถึงความเปนมาของเซินเจ้ิน รัฐบาลจีนจึงไดลงทุนใหมี
การสรางหมูบานฮากกากันเคิงข้ึน ท่ีน่ีเราจะไดเห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีนฮากกา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองของการตกแตงอาคารบาน อาหารการกิน ประวัติความเปนมา
ของชาวจีนฮากกาในอดีต นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินคา
พ้ืนเมืองของเมืองเซินเจ้ิน อาทิเชน ใบชา หยก ครีมไขมุก ผาไหม ฯลฯ เพ่ือฝากคนท่ีทานรัก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 ...จากน้ันเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เปนศูนยรวมแหงการชอปปم�งสินคาภายในประเทศ ท่ีน่ี

นับวาเปนสถานท่ีที่นักทองเที่ยวนิยมมาชอปปم�ง เพราะนอกจากท่ีน่ีจะเปนแหลงชอปปم�งแลว
ยังเปนแหลงรวมเร่ืองอาหารการกินอีกดวย ท่ีน่ีมีสินคาหลากหลายมากมาย ไมวาจะเปน
เส้ือผา รองเทา กระเป�า ของเลน ราคาไมแพงเรียกวาใครชอบตอรับรองวาสนุกแนๆ...นํา
ทานชมโชว MANGROVE GROOVE เปนโชวมานน้ําแบบ 3D เปนโชวท่ีเก่ียวกับ



 

 

เด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงที่มีช่ือวา "ปกแหงความรัก" เพ่ือ
เอามาชวยนกท่ีถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในป�าโกงกาง ท่ีใชทุนสรางกวา 200 ลานหยวน 
จัดแสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเปนโรงละครทางน้ําขนาดใหญท่ี
สามารถจุได 2,595 คน ใชเวลา 28 เดือนในการสรางแทนแสดงบนน้ําท่ีใหญที่สุดในโลก
ครอบคลุมพ้ืนที่ 5,600 ตารางเมตร เปนศิลปะแนวใหมและเปนความทาทายเก่ียวกับ
เทคโนโลยี และสรางเพ่ือเปนตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีท้ังหมด 4
องคประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรยของมนตเสนหของภาพเสมือนจริง  การแสดงใช
อุปกรณ เชน แสงเลเซอร  ไฟ  เคร่ืองเปลงแสง  มานน้ํา  ระเบิดน้ํา ฯลฯ กวา600ชนิด  
เปนโชวน้ําที่ใหญและทันสมัยท่ีสุดในโลก โชวการแสดงส่ือประสมในชวงเวลากลางคืน เปน
สัญลักษณใหมในทาเรือ OCT 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก เซินเจ้ิน Higgert Hotel  หรือเทียบเทา 

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

กรุงเทพฯ  (สนามบินดอนเมือง FD503: 22.20-00.10) 
เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก 
 เดินทางสูฮองกง โดยรถไฟวัดแชกงหมิวเปนวัดเกาแกท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิมาก มีอายุกวา 

300 ปต้ังอยูในเขต Shatinวัดแชกงสรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเปน
ทหารมีช่ือวาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตของจีนและทานแช
กงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนท่ัวไปยกยองและคนจีนมีความเช่ือถือวาหากไดไปกราบไหว
และขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหันนําโชคท่ี
ต้ังอยูในวัดเพ่ือจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาที่
การงาน โชคลาภ ยศศักด์ิ และถาหากคนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปนการชวยหมุนปด
เป�าเอาส่ิงรายและไมดีออกไปใหหมด ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ 
สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา 
ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนักธุรกิจจะมาวัดน้ีเพ่ือถวาย
กังหันลมเพราะเช่ือวากังหันจะชวยพัดพาส่ิงช่ัวรายและโรคภัยไขเจ็บออกไปจากตัวและ
นําพาแตความโชคดีเขามาแทน  ...นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณยอดเขา 
The Peak หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงบน
เกาะฮองกงจุดชมวิวที่สูงท่ีสุด และสวยที่สุดของฮองกงสัมผัสบรรยากาศสดช่ืน สามารถชม



 

 

ทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮองกงและเกาลูน ไดท้ังเกาะอยางชัดเจน  เปนจุดชมวิว ชม
ไฟตึกสูงในฮองกง ยอดเขาท่ีสูง 552 เมตรจากระดับน้ําทะเล ต้ังอยูในเกาะฮองกง ที่
ดานบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เปนอาคารรูปชาม หรือ คร่ึงวงกลมสูง 7 
ช้ัน ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑหุนข้ึผึ้งมาดามทุสโซ (Madame Tussauds) 
หางสรรพสินคา รานอาหาร และรานขายของท่ีระลึกหลายรานจะเปนหาง รานขายของฝาก 
รานขายของ Brand name เปนแหลงชอปปم�งท่ีสูงที่สุดในฮองกงนําทานนมัสการ วัดเจาแม
กวนอิม  ณ หาดรีพัลสเบย สรางข้ึนในป ค.ศ.1993 ในแตละปจะมีนักทองเท่ียวจํานวนมาก
เดินทางมาสักการบูชาขอพรศักด์ิสิทธ์ิจากเจาแมกวนอิม  และขอพรจากเทพเจาองคอ่ืนๆ 
ดวย อาทิเชน ขอพรโชคลาภ ความร่ํารวยจากเทพไฉซิงเอ้ีย ,ขอพรเรื่องความรัก ใหสมหวัง
ในรัก ขอพรไดจากเทพแหงความรัก และเทพเจาแหงโชคลาภองคอ่ืนๆ ณ ชายหาดรีพัลส
เบย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 

 จากน้ันนําชมโรงงานจิวเวอรร่ี ซ่ึงเปนโรงงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮองกงในเร่ืองการ
ออกแบบเคร่ืองประดับทานสามารถหาซ้ือไดในราคาพิเศษ !!และนําทานเลือกซ้ือยาสมุนไพร
จีนตางๆอีกมากมาย   ...หลังจากน้ัน ใหทานอิสระชอปปم�งถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน ช
อปปم�งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคาแบรนดเนมช่ือดังตางๆ ระดับ
โลกกวา 700 รานคา อาทิ เชน Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, 
Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  หางขายของเด็กเลน 
Toy r'usรานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ DFS  Galleria  **อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย** 

 สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบิน Hongkong International Airport 
22.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮองกงเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย 

เที่ยวบินท่ี FD503 
(บนเคร่ืองมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม) 

00.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 
 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป 
พักกับผูใหญ 1 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป 
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 18 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

วันที่ 27-30 
มิถุนายน 62 11,555 14,555 14,555 14,555 5,000.- 
วันที่ 04-07 
กรกฏาคม 62 11,555 14,555 14,555 14,555 5,000.- 
วันที่ 11-14 
กรกฏาคม 62 11,555 14,555 14,555 14,555 5,000.- 
วันที่ 26-29 
กรกฏาคม 62 13,555 16,555 16,555 16,555 6,000.- 
วันที่ 9-12 
สิงหาคม 62 13,555 16,555 16,555 16,555 6,000.- 
วันที่ 29 ส.ค.-
01 ก.ย. 62 11,555 14,555 14,555 14,555 5,000.- 
วันที่ 11-14 
ตุลาคม 62 13,555 16,555 16,555 16,555 6,000.- 
วันที่ 20-23 
ตุลาคม 62 13,555 16,555 16,555 16,555 6,000.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,000 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 
 

 

 

 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําคาทัวร ทานละ 5,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ

เงินคาทัวรแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร
โดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

5. การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
6. การยกเลิการเดินทาง 
 6.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
 6.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 

บาท 
6.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด 
6.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง

สายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ท้ังหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

6.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม
คืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดิน
ทางเขาประเทศญ่ีปุ�นโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง 
ท้ังไทยและญ่ีปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตอง



 

 

ผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความ
ชวยเหลือใดๆไดทั้งส้ิน** 

6.6 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทาง 

 พรอมคณะถอืวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาวีซากรุปแบบ 144 ช่ัวโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและ

สําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน) 
10.         กรณีที่ทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุป 144 ช่ัวโมง  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาที่

เกิดข้ึนตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

11. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
12. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอ

มิเรตส Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส Business class 40 กิโล / ฮองกง
แอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟค 30 กิโล/ แอรมาเกา 20 กิโล คาประกันวินาศภัย
เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท ตลอดทริป 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง  เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ 
REFUND ได 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (10ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร 


