
 

 

รหัสทัวร GOH1903644 
ทัวรมาเกา เซินเจิ้น ฮองกง 3 วัน 2 (FD) 
มาเกา   เจาแมกวนอิมริมทะเล   โบสถเซ็นตปอล   เซนาโดสแควร   เวเนเช่ียน 
จูไห   เซินเจิ้น   หมุบานฮากกากันเคิง   ชอปปم�งหลอวูชมโชวมานน้ํา3 มิติ 
วัดแชกงหมิว   วัดชมทองฟ�าจําลองเวเนเช่ียน 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-มาเกา(สนามบินนานาชาติมาเกา)  
( FD762 : 10.20-13.45)-เจาแมกวนอิมริมทะเล-โบสถเซ็นตปอล- 
เซนาโดสแควร-เวเนเช่ียน-จูไห 

07.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 2 
เคานเตอรสายการบินแอรเอเชียโดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียม
เอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

10.20 น. ออกเดินทางสูมาเกา  โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ FD762 (บนเครื่องมี
บริการขายอาหารและเครื่องด่ืม) 

13.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาเกา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
ผานการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง“มาเกา”เปนเมืองที่มี
ประวตัิศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ ในอดีตมาเกาเปนเพียงแคหมูบาน
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชนชาติดัง้เดิมจน
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เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-มาเกา(สนามบินนานาชาติมาเกา)  
 ( FD762 : 10.20-13.45) -เจาแมกวนอิมริมทะเล-โบสถเซ็นตปอล-เซนาโดสแควร- 
 เวเนเชี่ยน-จูไห 
วันที่ 2. จูไห-เซินเจิ้น-หมุบานฮากกากันเคิง-ชอปปم�งหลอวู-ชมโชวมานน้ํา 3 มติิ  
 (3D Water Show) 
วันที่ 3. เซินเจิ้น-ฮองกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวงัตาเซียน-ชอปปم�งจิมซาจุย-ถนนนาธาน- 
 ฮองกง(สนามบินฮองกง)-กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (FD503 : 22.10-23.50) 
 
 

เริ�มต้นเพยีง �,���.- 



 

 

มาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเดนิเรือเขามายังคาบสมทุรแถบน้ีเพ่ือ
ติดตอคาขายกบัชาวจนีและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ีที่สําคัญคือชาวโปรตุเกส
ไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตกเขามาอยางมากมายทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่มี่การผสมผสานระหวาง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัวจนสามารถเรียกไดวาเปน “ยุโรปใจ
กลางเอเชีย”มาเกาอยูในเขตมณฑลกวางตุงบนชายฝم�งทะเลดานตะวนัตกของ
สามเหลี่ยมปากแมน้ําเพิรลในอดีตมาเกาเปนอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 
400 ป จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีสงมอบมาเกาคืน
ใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเกาไดกลายเปนหน่ึงในเขตปกครอง
พิเศษของจีนอยางสมบูรณแตยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรปูแบบของหน่ึง
ประเทศสองระบบ 

จากนั้นผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคม
ทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาส
สงมอบคืนใหกับประเทศจีน ....จากน้ันนําทานมายังซากประตูโบสถเซนตปอลท่ีสราง
ขึ้นระหวาง ค.ศ.1602-1640 แตโดนไฟไหมในป 1835 ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่
อยูติดกับโบสถ ก็กลายเปนซากดวยเชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม 
วิทยาลัยเซนตปอล(St. Paul’s College) เปนโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของ



 

 

วิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษพยานการกอตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาค
ตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไวอยางพิถีพิถันขณะที่ซากประตู
โบสถเซนตปอลในปจจุบันถูกมาเปนสัญลักษณประจําเมืองมาเกาเซนาโดสแควร ซึ่ง
โดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเปนลายลอนคลื่นลอมรอบดวย
สถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและแวะซื้อสินคาที่มีชื่อเสียง
และสินคาแผงลอยมากมาย... จากน้ันนําทานแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา ขนมทารต
ไขและทองพับหอสาหรายที่ขึ้นชื่อ...นําทานชมThe Venetian Resortโรงแรมสุด
หรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูปและชมความงาม
สัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟ�าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตาม
อัธยาศัยซึ่งแบงเปนโซนตางๆ เชน GRAND CANAL SHOP มีรานอาหารชื่อดังให
ทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆที่ทานชื่นชอบและ
ร านค าแบ รนด เนมหลากหลายกว า30 0  ร าน เช น  BOSSINI, G2 000 , 
GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอนโดลา GONDOLA (ไม
รวมอยูในรายการราคาทานละ120เหรียญ)ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือ
จะเสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 
21 ป เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโน
ทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ...เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเป�ย  
ทานจะตองลากกระเป�าสัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 
เมตร)   ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดิน
ประมาณ 45-60นาที  เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห”  
ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติให เปน “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน” 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก จูไห JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 2 จูไห-เซินเจ้ิน-หมุบานฮากกากันเคิง-ชอปปم�งหลอวู-ชมโชวมานนํ้า 3 มิต ิ 
(3D Water Show) 

เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก   
..หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น (โดยรถโคช) ซึ่งเปนเมือง 1 ใน 4 เขต



 

 

เศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเปนเมืองเศรษฐกิจการคาท่ีสําคัญของจีน
ทางตอนใตและเปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย..จากนั้นนําทุก
ทานสูหมูบานฮากกากันเคิงถูกสรางขึ้นตามสไตลการสรางบานของชาวฮากกา  กอน
หนาที่เมืองเซินเจิ้นจะถูกแตงตั้งใหเปนเขตเศรษฐกิจแหงแรกของประเทศจีน คนพื้น
เพของเมืองเซินเจิ้นลวนเปนชาวฮากกาทั้งสิ้น เพื่อใหคนรุนหลังไดรําลึก และ ศึกษา
ถึงความเปนมาของเซินเจิ้น รัฐบาลจีนจึงไดลงทุนใหมีการสรางหมูบานฮากกากันเคิง
ขึ้น ที่น่ีเราจะไดเห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เร่ืองของการตกแตงอาคารบาน อาหารการกิน ประวัติความเปนมาของชาวจีนฮาก
กาในอดีต นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินคาพื้นเมืองของ
เมืองเซินเจิ้น อาทิเชน หยก ยางพารา ฯลฯ เพ่ือฝากคนที่ทานรัก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 จากน้ันใหทานเพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา 50% ที่คนไทยขนานนามวา 

มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอวู ซิตี้ ทานจะพบกับสินคากอปปم�แบรนดเนมชื่อดัง
ม า ก ม า ย   อ า ทิ  Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, 
Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯ ล ฯ . . นํ า ท า น ช ม โ ช ว  
MANGROVE GROOVE เปนโชวมานน้ําแบบ 3D (ปดวันจันทร โปรแกรมอาจจะ
มีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) เปนโชวที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษที่ออก
ตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อวา "ปกแหงความรัก" เพื่อเอามาชวยนกที่ถูกทําลาย
จากมนต(มลพิษ)ในป�าโกงกาง ที่ใชทุนสรางกวา 200 ลานหยวน จัดแสดงที่ OCT 
BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเปนโรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถจุ
ได 2,595 คน ใชเวลา 28 เดือนในการสรางแทนแสดงบนน้ําที่ใหญที่สุดในโลก
ครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เปนศิลปะแนวใหมและเปนความทาทาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยี และสรางเพื่อเปนตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมี
ทั้งหมด 4องคประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรยของมนตเสนหของภาพเสมือนจริง  
การแสดงใชอุปกรณ เชน แสงเลเซอร  ไฟ  เครื่องเปลงแสง  มานน้ํา  ระเบิดน้ํา ฯลฯ 
กวา600ชนิด  เปนโชวน้ําที่ใหญและทันสมัยที่สุดในโลก โชวการแสดงสื่อประสมใน
ชวงเวลากลางคืน เปนสัญลักษณใหมในทาเรือ OCT 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 



 

 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก เซินเจิ้น Higgert Hotel  หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 
เซินเจิ้น-ฮองกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังตาเซียน-ชอปปم�งจิมซาจุย-ถนนนาธาน-
ฮองกง(สนามบินฮองกง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
(FD503 : 22.10-23.50) 

เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก 
 นําทานเดินทางสู ฮองกง โดยรถไฟ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) นําทานเดินทางสู วัดแช

กงหมิว เพื่อสักการะเทพเจาแชกง และใหทานหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันวาถา
หมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่งชั่วรายและ นําแตสิ่งดีๆ มาให ชาวฮองกงนิยมไปสักการะที่
วัดน้ีในวันขึ้นปใหม นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดน้ีวา 
หวองไทซิน) เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดน้ี
เพ่ือขอพรใหสุขภาพแข็งแรง  ไรโรคภัยนําทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของ
ฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย  
นําทานเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรรี่ และรานหยก  ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชน
ที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 นําทานเดินทางสูแหลง ชอปปم�งที่ยานจิมซาจุย ถนนนาธาน ซึ่งเปนแหลงรวบรวม

สินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก ทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็ม
อ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาช้ันเลิศของ
ฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ ศูนยการคาที่กวางขวางเหลาน้ีเปนแหลงรวมหองเสื้อที่
จําหนายสินคา แบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยัง
เปนที่ที่คุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับ
รานอาหารรสเด็ดของฮองกง หรือ เลือกชอปปم�งที่ โอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา 
Brand Name ชั้นนําที่มีใหเลือกชมและ ชอปมากกวา 700 ราน อาทิ 
 ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & 
SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ TOY’S US  

 **อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย** 
 สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบิน Hongkong International Airport 
22.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮองกงเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร



 

 

เอเชีย เท่ียวบินที่ FD503  
(บนเครื่องมบีรกิารขายอาหารและเครื่องด่ืม) 

23.50 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 
 

อัตราคาบริการ : ตะลอนทัวร มาเกา เซินเจิ้น ฮองกง 3 วัน 2 คืน BY FD 

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 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

วันที่ 10-12 สิงหาคม 62 13,555 16,555 16,555 16,555 5,000 
วันที่ 30 ส.ค.-02ก.ย. 62 9,555 13,555 13,555 13,555 4,000 
วันที่ 31 ส.ค.-02ก.ย. 62 9,555 13,555 13,555 13,555 4,000 
วันที่ 06-08 กันยายน 62 9,555 13,555 13,555 13,555 4,000 
วันที่ 20-22 กันยายน 62 9,555 13,555 13,555 13,555 4,000 
วันที่ 11-13 ตุลาคม 62 13,555 17,555 17,555 17,555 5,000 
วันที่ 18-20 ตุลาคม 62 9,555 13,555 13,555 13,555 4,000 
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 62 9,555 13,555 13,555 13,555 4,000 
วันที่ 30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 9,555 13,555 13,555 13,555 4,000 
วันที่ 13-15 ธนัวาคม 62 9,555 13,555 13,555 13,555 4,000 
วันที ่29-31 ธันวาคม 62 15,555 18,555 18,555 18,555 5,000 
วันที่ 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 15,555 18,555 18,555 18,555 5,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,000 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562  ทานละ 6,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจาํคาทัวร ทานละ 5,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ทีน่ั่งจะยนืยันเมื่อไดรับ

เงินคาทัวรแลวเทาน้ัน 
ยกเวนวันที่ 29-31 ธนัวาคม 62 และ 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 มดัจําคาทัวร ทานละ 
10,000 บาท 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 
วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร
โดยอัตโนมัต ิ

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

5. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 



 

 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาท่ี) 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

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 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและ

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

เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
11. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
12. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 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
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

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

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

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 



 

 

4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท ตลอดทริป 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ 
REFUND ได 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

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

ทั้งหมด 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึน้อยูกับ

สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร 

หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮองกง / คน / ราน
      

 
 
 
 
 


