
 

 

รหัสทัวร GOH1903659 
ทัวรมาเกา ฮองกง 4 เมือง 4 วัน 3 คืน (FD) 
มาเกา   เจาแมกวนอิมริมทะเล   โบสถเซ็นตปอล   จูไห    ถนนคูรัก 
สาวงามหวีหน่ี   วดัผูโถว   พระราชวงัหยวนหมิงหยวน   ชอปปم�งตลาดกงเป�ย 
เซินเจิ้น   สวนดอกไมฮอลแลนด   ชอปปم�งตลาดตงเหมิน   ชมโชวมานน้ํา 3มิติ 
วัดแชกง   วิคตอเรยีพีค   อิสระชอปปم�งถนนนาธาน 

 



 

 

 

 
 
                 ชมทองฟ�าจําลองเวเนเชี่ยน | วัดแชกงหมิว| ถนนคูรกั | ชมมานน้ํา 3 มิต ิ|  
                                    ชอปปم�งยานจิมซาจุย | โบสถเซ็นตปอล   
 

 
 

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

04.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 2 
เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียม
เอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

06.45 น. ออกเดินทางสูมาเกา  โดยสายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินที่ FD760 (บนเครื่องมี
บริการขายอาหารและเครื่องด่ืม) 
หมายเหต:ุ เดือนพฤศจิกายน  2562 – มนีาคม 2563 เปลี่ยนเปนไฟลท 
FD775: ดอนเมือง-มาเกา-ดอนเมือง 06.45-10.20 

เดนิทาง สิงหาคม – ตุลาคม 62  

เริ�มต้นเพยีง��,���.- 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.45-10.20)- กรุงเทพฯ-มาเกา- 

เจาแมกวนอิมริมทะเล-โบสถเซ็นตปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห 
วันที่ 2. จูไห-ถนนคูรกั-สาวงามหวีหน่ี-วัดผูโถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน– 

ชอปปم�งตลาดกงเป�ย-เซินเจิ้น 
วันที่ 3. เซินเจิ้น-สวนดอกไมฮอลแลนด-ชอปปم�งตลาดตงเหมิน-ชมโชวมานน้ํา 3มติิ  

(3D Water Show)  
วันที่ 4.เซินเจิ้น - ฮองกง – วัดแชกง -วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย –อิสระชอปปم�งถนนนาธาน- 

กรุงเทพฯ  (สนามบินดอนเมือง FD503: 22.20-00.10) 
 



 

 

10.20 น. เดินทางถึงสนามบินมาเกา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผานการ
ตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง 
“มาเกา”เปนเมืองที่มีประวัตศิาสตรอันยาวนานและนาสนใจ ในอดีตมาเกาเปน
เพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปน
ชนชาติดั้งเดิมจนมาถงึชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรอืเขามายัง
คาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดตอคาขายกับชาวจีนและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ีที่
สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมายทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่
มี่การผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตวัจนสามารถ
เรียกไดวาเปน “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเกาอยูในเขตมณฑลกวางตุงบนชายฝم�งทะเล
ดานตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแมน้ําเพิรลในอดีตมาเกาเปนอาณานิคมของ
โปรตุเกส นานถงึ 400 ป จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธี
สงมอบมาเกาคืนใหกบัสาธารณรัฐประชาชนจนี นับจากน้ันมาเกาไดกลายเปนหน่ึง
ในเขตปกครองพิเศษของจีนอยางสมบูรณแตยังคงสภาพการเมืองการปกครองใน
รูปแบบของหน่ึงประเทศสองระบบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร  
 จากน้ันผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบน

โคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองใน
โอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน ....จากน้ันนําทานมายังซากประตูโบสถเซนต
ปอลที่สรางขึ้นระหวาง ค.ศ.1602-1640 แตโดนไฟไหมในป 1835 ทําใหวิทยาลัย
เซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ ก็กลายเปนซากดวยเชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเด
อีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล(St. Paul’s College) เปนโบราณสถานที่ยังหลงเหลือ
อยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษพยานการกอต้ังมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน 
ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไวอยางพิถีพิถันขณะที่
ซากประตูโบสถเซนตปอลในปจจุบันถูกมาเปนสัญลักษณประจําเมืองมาเกาเซนา
โดสแควร ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเปนลายลอนคลื่นลอมรอบ
ดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและแวะซื้อสินคาที่มี
ชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย... จากน้ันนําทานแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา 



 

 

ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายที่ขึ้นชื่อ...นําทานชมThe Venetian Resort
โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูปและ
ชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟ�าจําลองเสมือนจริงภายใน
เวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบงเปนโซนตางๆ เชน GRAND CANAL SHOP มี
รานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง เพ่ือล้ิมลองเมนูตางๆท่ี
ทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300 รานเชน BOSSINI, 
G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอนโดลา 
GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ120เหรียญ) ลองไปตามคลองเว
นิชภายในโรงแรมหรือจะเส่ียงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูท้ังหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาต
ใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 21 ป เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการ
บันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ…เดินทางสูจูไหโดยรถ
โคชปรับอากาศผานดานกงเป�ย  ทานจะตองลากกระเป�าสัมภาระของทานเอง 
(ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางขามดานและผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไหเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห”ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติ
ใหเปน “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก จูไห JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเทา 

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

เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก   
จากน้ันชมสัญลกัษณของเมืองจูไหท่ีมีชื่อเรียกวา “หวีหน่ี” รปูปم�นสาวงามกลางทะเล
สูง 8.7 เมตร ถือไขมกุอยูริมทะเล ...นําทานสู วัดผูโถว นมัสการองคสังกระจาย
เพ่ือความอุดมสมบูรณ นมัสการเจาแมกวนอิม เพ่ือความโชคด ีนมสัการองคอมิตร
พุทธเจาเพ่ือการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา 4 พระองค เพื่ออายุยืนนาน
จากน้ันเดินทางผานชมถนนคูรัก (The Lover Road) ซึ่งเปนถนนเลียบชายหาดที่
แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดทําไวขึ้นเพ่ือเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
และยังเปนที่นิยมของบรรดาคูรักทั้งหลาย 



 

 

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

มิง ณ กรุงปกกิง่ พระราชวังแหงน้ี ถกูสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิ
ลิน" ในเมืองจูไหทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาที่เขียวชอุม สวนหยวนหมิง มี
เน้ือที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มภีูเขาโอบรอบทัง้ 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นที่ราบ 
สิ่งกอสรางตาง ๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมทีะเลสาบขนาด 
80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เปนศนูยกลาง
ลอมรอบดวยสิ่งกอสรางตาง ๆ กวารอยช้ิน อาทิ เสาหินคู สะพานขามธารทอง 
ประตตูากง ตําหนักเจิ้งตากวางหมงิ สะพานเกาเลี้ยว จากน้ันใหทานชอปปم�งสินคา
นานาชนิดที่ตลาดใตดนิกงเป�ยเสมือนเดินอยูใน LOWU CENTRE  ทานจะ
สนุกสนานกับการตอรองสินคาราคาถูกทั้ง กระเป�า กอปปم�แบรนดเนมดังตางๆ หรือ
เลือกซื้อเสื้อผา ถุงเทา รองเทา เครื่องประดับสําหรับคุณผูหญิงหลังจากน้ันนําทาน
เดินทางสู เมืองเซินเจิ้น (โดยรถโคช) ซึ่งเปนเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครอง
พิเศษของมณฑลกวางตุงเปนเมืองเศรษฐกิจการคาท่ีสําคัญของจีนทางตอนใตและ
เปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมยัอีกดวย.. 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก เซินเจิ้น Higgert Hotel  หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 เซินเจ้ิน-สวนดอกไมฮอลแลนด-ชอปปم�งตลาดตงเหมิน-ชมโชวมานนํ้า 3มิติ 
(3D Water Show) 

เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก 
 นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหมิะ และชมสินคาพื้นเมืองของเมืองจูไห 

อาทิเชน ใบชา หยก ครีมไขมกุ ผาไหมยางพารา ฯลฯ จากน้ันนําทุกทานไปยังสวน
ดอกไมฮอลแลนดใหทานไดถายรูปกับบบรยากาศสวนสวย ตกแตงดวยดอกไม
นานาชนิด เกบ็ภาพประทับใจกับมมุสวยๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 ...จาก น้ันเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เปน ศูนยรวมแห งการชอปปم� งสินค า

ภายในประเทศ ที่น่ีนับวาเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวนิยมมาชอปปم�ง เพราะนอกจาก
ที่น่ีจะเปนแหลงชอปปم�งแลวยังเปนแหลงรวมเร่ืองอาหารการกินอีกดวย ที่น่ีมีสินคา



 

 

หลากหลายมากมาย ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา กระเป�า ของเลน ราคาไมแพง
เรียกวาใครชอบตอรับรองวาสนุกแนๆ...นําทานชมโชว MANGROVE GROOVE 
เปนโชวมานน้ําแบบ 3D เปนโชวที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษที่ออกตามหา
เครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อวา "ปกแหงความรัก" เพื่อเอามาชวยนกที่ถูกทําลายจาก
มนต(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 โชวการแสดงสื่อ
ประสมในชวงเวลากลางคืน เปนสัญลักษณใหมในทาเรือ OCT 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก เซินเจิ้น Higgert Hotel  หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 เซินเจ้ิน-ฮองกง-วัดแชกง-วิคตอเรียพีค-รัพลัสเบย-ชอปปم�งถนนนาธาน-
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD503: 22.20-00.10) 

เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก 
 เดินทางสูฮองกง โดยรถไฟวัดแชกงหมิวเปนวดัเกาแกที่มีความศักดิส์ิทธิ์มาก มีอายุ

กวา 300 ปตัง้อยูในเขต Shatinวัดแชกงสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณถึงบคุคลสําคัญ
คนหน่ึงเปนทหารมชีื่อวาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดข้ึนในทาง
ภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมี
ความเช่ือถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จใน
ทกุประการ แลวจะตองไปหมุนกงัหันนําโชคที่ต้ังอยูในวัดเพ่ือจะไดหมุนเวียนชีวติ
ของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาท่ีการงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ 
และถาหากคนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปนการชวยหมุนปดเป�าเอาสิ่งราย
และไมดีออกไปใหหมด ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ 
สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหล



 

 

มาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนักธุรกิจจะมา
วัดน้ีเพ่ือถวายกังหันลมเพราะเชื่อวากังหันจะชวยพัดพาส่ิงชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บ
ออกไปจากตัวและนําพาแตความโชคดีเขามาแทน  ...นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะ
ฮองกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถายรูป
คูกับวิวทิวทัศนของตกึสูงบนเกาะฮองกงจดุชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮองกง
สัมผัสบรรยากาศสดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮองกงและ
เกาลูน ไดทั้งเกาะอยางชัดเจน  เปนจดุชมวิว ชมไฟตึกสูงในฮองกง ยอดเขาที่สูง 
552 เมตรจากระดบัน้ําทะเล ตั้งอยูในเกาะฮองกง ที่ดานบนของ The Peak มี
อาคาร Peak Tower เปนอาคารรปูชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ชั้น ภายในอาคาร
มีพิพิธภัณฑหุนขึ้ผึง้มาดามทุสโซ (Madame Tussauds) หางสรรพสินคา 
รานอาหาร และรานขายของที่ระลึกหลายรานจะเปนหาง รานขายของฝาก รานขาย
ของ Brand name เปนแหลงชอปปم�งที่สูงท่ีสุดในฮองกงนําทานนมัสการ วัดเจา
แมกวนอิม  ณ หาดรีพัลสเบย สรางขึ้นในป ค.ศ.1993 ในแตละปจะมีนักทองเท่ียว
จํานวนมากเดินทางมาสักการบชูาขอพรศักดิส์ิทธิ์จากเจาแมกวนอิม  และขอพรจาก
เทพเจาองคอ่ืนๆ ดวย อาทิเชน ขอพรโชคลาภ ความร่ํารวยจากเทพไฉซิงเอ้ีย ,ขอ
พรเร่ืองความรัก ใหสมหวังในรัก ขอพรไดจากเทพแหงความรัก และเทพเจาแหง
โชคลาภองคอ่ืนๆ ณ ชายหาดรีพัลสเบย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 จากน้ันนําชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซึ่งเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮองกงในเรื่องการ

ออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ !!และนําทานเลือกซื้อยา
สมุนไพรจีนตางๆอีกมากมาย   ...หลังจากน้ัน ใหทานอิสระชอปปم�งถนนนาธานตาม
อัธยาศัย เชน ชอปปم�งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคาแบ
รนดเนมชื่อดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา อาทิ เชน Armani, Prada, 
Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis 
Vuitton, Choleฯลฯ  หางขายของเด็กเลน Toy r'usรานชอปปم�งสินคาปลอด
ภาษีท่ี DFS  Galleria  **อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย** 

 สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบิน Hongkong International Airport 
 



 

 

22.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮองกง เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร
เอเชีย เท่ียวบินที่ FD503 
(บนเครื่องมบีรกิารขายอาหารและเครื่องด่ืม) 

00.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ : เป�ะเวอร มาเกา ฮองกง 4 เมือง  4 วัน 3 คืน BY FD 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 18 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ทานละ 

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.- 
วันที ่05-08 กันยายน 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.- 
วันที ่14-17 พฤศจิกายน 62 13,555 16,555 16,555 16,555 6,000.- 
วันที ่05-08 ธันวามคม 62 13,555 16,555 16,555 16,555 6,000.- 
วันที ่07-10 ธันวาคม 62 13,555 16,555 16,555 16,555 6,000.- 
วันที ่28-31 ธันวามคม 62 15,555 18,555 18,555 18,555 7,000.- 
วันที ่29 ธ.ค.62-01 ม.ค. 63 16,555 19,555 19,555 19,555 7,000.- 



 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
**เน่ืองจากเปนราคาพเิศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ]  ทานละ 5,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําคาทัวร ทานละ 5,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ

เงินคาทัวรแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร
โดยอัตโนมัต ิ

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

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  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาที่เกิดขึ้น

ตามจริง 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

คาใชจายที่เกิดขึ้นจาก 
ทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮองกง / คน / ราน 

 


