
 

 

รหัสทัวร GOH1903967 
ทัวรมาเกา ตะลอนเที่ยว มาเกา เซินเจิ้น ฮองกง 3 วัน 2 คืน (FD) 
เจาแมกวนอิมริมทะเล   โบสถเซ็นตปอล   เซนาโดสแควร   เวเนเช่ียน 
จูไห   เซินเจิ้น   หมุบานฮากกากันเคิง   ชอปปم�งหลอวู 
ชมโชวมานน้ํา 3 มิติ (3D Water Show)   ฮองกง   วัดแชกงหมิว 
วัดหวังตาเซียน   ชอปปم�งจิมซาจุย   ถนนนาธาน 

 



 

 

 

 
ชมทองฟ�าจําลองเวเนเชี่ยน | ชิมขนมทารตไข | ชอปปم�งหลอหวู | วัดแชกงหมิว 

 

 
 

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

07.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 2 
เคานเตอรสายการบินแอรเอเชียโดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจดัเตรียม
เอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

10.20 น. ออกเดินทางสูมาเกา  โดยสายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินที่ FD762 (บนเครื่องมีบริการ
ขายอาหารและเครื่องด่ืม) 

13.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาเกา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผาน
การตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง 
“มาเกา”เปนเมืองที่มีประวัตศิาสตรอันยาวนานและนาสนใจ ในอดีตมาเกาเปนเพียงแค
หมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชนชาติดั้งเดิม
จนมาถึงชวงตนศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือ
ติดตอคาขายกบัชาวจนีและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ีที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได
นําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาติตะวันตก
เขามาอยางมากมายทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่มี่การผสมผสานระหวางวัฒนธรรม

เดนิทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63  

เส้นทางการเดินทาง 
วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-มาเก๊า(สนามบินนานาชาติมาเก๊า) ( FD762 : 10.20-13.45)-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล- 
           เซนาโดส้แควร-์เวเนเชี�ยน-จไูห่ 
วนัที� �. จไูห่-เซินเจิ �น-หมุ่บา้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปปิ�งหลอวู-่ชมโชวม์่านนํ�า � มิติ (�D Water Show) 
วนัที� �. เซินเจิ �น-ฮ่องกง-วดัแชกงหมิว-วดัหวงัตา้เซียน-ชอ้ปปิ�งจิมซาจุย่-ถนนนาธาน-ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
            (FD503 : 22.10-23.50) 



 

 

ตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัวจนสามารถเรียกไดวาเปน “ยโุรปใจกลางเอเชีย”มาเกา
อยูในเขตมณฑลกวางตุงบนชายฝم�งทะเลดานตะวันตกของสามเหล่ียมปากแมน้ําเพิรลใน
อดีตมาเกาเปนอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ป จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม 
ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีสงมอบมาเกาคืนใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมา
เกาไดกลายเปนหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของจีนอยางสมบูรณแตยังคงสภาพการเมือง
การปกครองในรูปแบบของหน่ึงประเทศสองระบบ 
จากน้ันผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธ์ิประทับยืนบนโคมทรง
ดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบ
คืนใหกับประเทศจีน 

จากน้ันนําทานมายังซากประตูโบสถเซนตปอลที่สรางขึ้นระหวาง ค.ศ.1602-1640 แต
โดนไฟไหมในป 1835 ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ กก็ลายเปนซากดวย
เชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล(St. Paul’s College) เปน
โบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจกัษพยานการกอตั้ง
มหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษา
ไวอยางพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถเซนตปอลในปจจุบันถูกมาเปนสัญลักษณประจํา
เมืองมาเกา 



 

 

เซนาโดสแควร ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบ้ืองเปนลายลอนคลื่นลอมรอบ
ดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและแวะซื้อสินคาท่ีมีชื่อเสียง
และสินคาแผงลอยมากมาย  
จากน้ันนําทานแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายที่ขึ้นชื่อ 

นําทานชม The Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส
ใหทานอิสระพักผอนถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชม
ทองฟ�าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบงเปนโซนตางๆ เชน 
GRAND CANAL SHOP มรีานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 
แหง เพ่ือล้ิมลองเมนูตางๆท่ีทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300 ราน
เชน BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอน
โดลา GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ120เหรียญ) ลองไปตามคลองเว
นิชภายในโรงแรมหรือจะเส่ียงโชคคาสิโนซึ่งมอียูท้ังหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตให
เด็กที่มีอายุต่ํากวา 21 ป เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใดๆ
ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ 

 



 

 

เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรบัอากาศผานดานกงเป�ย  ทานจะตองลากกระเป�าสัมภาระ
ของทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางขามดานและ
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที   
เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห”  ไดรบัการยกยองจาก
สหประชาชาติใหเปน “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก จูไห Jingjingzhixing Hotel หรือเทียบเทา 
  

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

เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก   
..หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น (โดยรถโคช) ซึ่งเปนเมือง 1 ใน 4 เขต
เศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเปนเมืองเศรษฐกิจการคาท่ีสําคัญของจีนทาง
ตอนใตและเปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย..จากน้ันนําทุกทานสู
หมูบานฮากกากันเคิงถกูสรางขึ้นตามสไตลการสรางบานของชาวฮากกา  กอนหนาท่ี
เมืองเซินเจิ้นจะถูกแตงต้ังใหเปนเขตเศรษฐกิจแหงแรกของประเทศจีน คนพื้นเพของเมือง
เซินเจิ้นลวนเปนชาวฮากกาท้ังสิ้น เพ่ือใหคนรุนหลังไดรําลึก และ ศกึษาถึงความเปนมา
ของเซินเจิ้น รัฐบาลจีนจึงไดลงทุนใหมีการสรางหมูบานฮากกากันเคิงขึ้น ที่น่ีเราจะไดเห็น
ประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการตกแตงอาคาร
บาน อาหารการกิน ประวัติความเปนมาของชาวจีนฮากกาในอดีต  
นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหมิะ และชมสินคาพื้นเมืองของเมืองเซินเจิ้น 
อาทิเชน หยก ยางพารา ฯลฯ เพ่ือฝากคนที่ทานรัก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 จากน้ันใหทานเพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา 50% ที่คนไทยขนานนามวา มา

บุญครองเซินเจิ้น หรือหลอวู ซิต้ี ทานจะพบกบัสินคากอปปم�แบรนดเนมชื่อดังมากมาย  
อาทิ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior 
Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ 
นําทานชมโชว MANGROVE GROOVE เปนโชวมานน้ําแบบ 3D (ปดวันจันทร 



 

 

โปรแกรมอาจจะมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) เปนโชวท่ีเกี่ยวกบัเด็กหญิงผูกลากับ
ลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อวา "ปกแหงความรกั" เพ่ือเอามาชวยนกที่
ถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในป�าโกงกาง ที่ใชทุนสรางกวา 200 ลานหยวน จัดแสดงที่ 
OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเปนโรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถ
จุได 2,595 คน ใชเวลา 28 เดือนในการสรางแทนแสดงบนน้ําที่ใหญที่สุดในโลก
ครอบคลมุพื้นท่ี 5,600 ตารางเมตร เปนศิลปะแนวใหมและเปนความทาทายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี และสรางเพ่ือเปนตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4 
องคประกอบ ผสมผสานกับมหศัจรรยของมนตเสนหของภาพเสมือนจริง  การแสดงใช
อุปกรณ เชน แสงเลเซอร  ไฟ  เครื่องเปลงแสง  มานน้ํา  ระเบิดน้ํา ฯลฯ กวา600ชนิด  
เปนโชวน้ําที่ใหญและทันสมัยที่สุดในโลก โชวการแสดงสื่อประสมในชวงเวลากลางคืน 
เปนสัญลักษณใหมในทาเรือ OCT 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก เซินเจิ้น Shanshui Trends Luohu Hotel หรือเทียบเทา 

 

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

เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก 
 นําทานเดินทางสู ฮองกง โดยรถไฟ (ประมาณ 1 ช่ัวโมง)  

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมวิ เพ่ือสักการะเทพเจาแชกง และใหทานหมุนกังหัน
ทองแดง ที่เชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่งช่ัวรายและ นําแตสิ่งดีๆ มาให ชาว
ฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปใหม 



 

 

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจนีกวางตุง จะเรียกวดัน้ีวา หวองไทซิน) เปนวัด
เกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดน้ีเพ่ือขอพรใหสุขภาพ
แข็งแรง  ไรโรคภัยนําทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกบังานดีไชนที่
ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย  นําทานเยี่ยมชม โรงงานจิว
เวอรรี่ และรานหยก  ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และ
ใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 นําทานเดินทางสูแหลง ชอปปم�งที่ยานจิมซาจุย ถนนนาธาน ซึ่งเปนแหลงรวบรวมสินคาแบ

รนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก ทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวา
คุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาช้ันเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่
คุณตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเปนแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนายสินคา แบ
รนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากทัว่ทุกมุมโลก อีกทั้งยงัเปนที่ท่ีคุณสามารถจะ
อ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง หรือ 
เลือกชอปปم�งที่ โอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชั้นนําที่มีใหเลือกชม
และ 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 โดยสายการบินแอรเอเชีย 

เท่ียวบินที่ FD503  
(บนเครื่องมบีรกิารขายอาหารและเครื่องด่ืม) 

23.50 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ… 



 

 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

ราคาแนะนําเพียง: ตะลอนทัวร มาเกา เซินเจิ้น ฮองกง 3 วัน 2 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 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ทานละ 

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 
วันที่ 10-12 มกราคม 63 8,888 11,888 11,888 11,888 3,000 
วันที่ 17-19 มกราคม 63 9,888 12,888 12,888 12,888 3,000 

วันที่ 21-23 กมุภาพันธ 63 8,888 11,888 11,888 11,888 3,000 
วันที่ 28 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 9,888 12,888 12,888 12,888 3,000 

วันที่ 13-15 มีนาคม 63 9,888 12,888 12,888 12,888 3,000 
วันที่ 20-22 มีนาคม 63 9,888 12,888 12,888 12,888 3,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
**เน่ืองจากเปนราคาพเิศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 

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

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.    ชําระเงินมดัจําคาทัวร ทานละ 5,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีทีน่ั่งจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิคา

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

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดย
อัตโนมัต ิ



 

 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงตดิตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

5. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกนิจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

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. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาวีซากรุปแบบ 144 ช่ัวโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาท่ีมีวีซาอยูแลวและสําหรับ

พาสปอรตไทยเทาน้ัน) 
10.         กรณีที่ทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุป 144 ช่ัวโมง  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาที่เกิดขึ้น

ตามจริง และทางบริษทัฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
11. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
12. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอ

มิเรตส Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส Business class 40 กิโล / ฮองกงแอร
ไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟค 30 กโิล/ แอรมาเกา 20 กโิล คาประกันวินาศภัยเครื่องบิน
ตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจดัทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท ตลอดทริป 
 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน ซึง่มคีาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ 
REFUND ได 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมคีุณสมบตัิตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรมั) ไมใชผูท่ีมปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกนับรษิทัตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

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

2. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร 

หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮองกง / คน / ราน   


