
 

 

รหัสทัวร GOH1903968 
ทัวรมาเกา เป�ะเวอร มาเกา ฮองกง 4 เมอืง 4 วนั 3 คืน (FD) 
เจาแมกวนอิมริมทะเล   โบสถเซ็นตปอล   เวเนเช่ียน   จูไห   ถนนคูรัก 
สาวงามหวีหน่ี   วดัผูโถว   พระราชวงัหยวนหมิงหยวน   ชอปปم�งตลาดกงเป�ย 
สวนดอกไมฮอลแลนด   ชอปปم�งตลาดตงเหมิน   ชมโชวมานน้ํา 3มิติ วัดแชกง 
วิคตอเรียพีค   รีพลัสเบย   อิสระชอปปم�งถนนนาธาน 

 



 

 

 
ชมทองฟ�าจําลองเวเนเชี่ยน | วดัแชกงหมิว| ถนนคูรกั | ชมมานน้ํา 3 มิต ิ|  

ชอปปم�งยานจมิซาจุย | 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 

10.20 น. เดินทางถึงสนามบินมาเกา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผานการตรวจ
เอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง 
“มาเกา”เปนเมืองที่มีประวัตศิาสตรอันยาวนานและนาสนใจ ในอดีตมาเกาเปนเพียง
แคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชนชาติ
ดั้งเดิมจนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบ
น้ีเพ่ือติดตอคาขายกับชาวจีนและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ีทีส่ําคัญคือชาว
โปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม
ของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมายทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่มี่การผสมผสาน
ระหวางวัฒนธรรมตะวนัออกและตะวันตกอยางลงตัวจนสามารถเรียกไดวาเปน “ยุโรป

เดนิทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63  

เส้นทางการเดินทาง 
วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.45-10.20)- กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจา้แม่กวนอิมรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชี�ยน- จไูห่ 
วนัที� �. จู่ไห่-ถนนคู่รกั-สาวงามหวีหนี�-วดัผู่โถว-พระราชวงัหยวนหมิงหยวน–ชอ้ปปิ�งตลาดกงเป่ย-เซินเจิ �น 
วนัที� �. เซินเจิ �น-สวนดอกไมฮ้อลแลนด-์ชอ้ปปิ�งตลาดตงเหมิน-ชมโชวม์่านนํ�า �มติิ (�D Water Show)  
วนัที� �.เซินเจิ �น - ฮอ่งกง – วดัแชกง -วิคตอเรียพีค-รีพลสัเบย ์–อิสระชอ้ปปิ�งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ  (สนามบินดอนเมือง FD503: 22.20-00.10) 
 



 

 

ใจกลางเอเชีย”มาเกาอยูในเขตมณฑลกวางตุงบนชายฝم�งทะเลดานตะวันตกของ
สามเหลี่ยมปากแมน้ําเพิรลในอดีตมาเกาเปนอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ป 
จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีสงมอบมาเกาคืนใหกับ
สาธารณรัฐประชาชนจนี นับจากน้ันมาเกาไดกลายเปนหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของ
จีนอยางสมบูรณแตยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรปูแบบของหน่ึงประเทศสอง
ระบบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร  
 จากน้ันผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองค

เจาแมกวนอิมสัมฤทธ์ิประทับยืนบนโคมทรง
ดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรางขึ้นเพ่ือเปน
อนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืน
ใหกับประเทศจีน ....จากนั้นนําทานมายังซาก
ประตโูบสถเซนตปอลที่สรางขึ้นระหวาง ค.ศ.
1602-1640 แตโดนไฟไหมในป 1835 ทํา
ใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ ก็
กลายเปนซากดวยเชนกันโดยรวมแลวโบสถ
มาแตรเดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล(St. 
Paul’s College) เปนโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือ
ประจักษพยานการกอตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับ
การวางหลักสูตรการศึกษาไวอยางพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถเซนตปอลในปจจุบัน
ถูกมาเปนสัญลกัษณประจําเมืองมาเกาเซนาโดสแควร ซึง่โดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาด
ดวยกระเบ้ืองเปนลายลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระให
ทานไดเดินเที่ยวและแวะซื้อสินคาท่ีมีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย... จากน้ันนํา
ทานแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายที่ขึ้นช่ือ...นําทาน
ชมThe Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทาน
อิสระพักผอนถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟ�า
จําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบงเปนโซนตางๆ เชน GRAND 
CANAL SHOP มรีานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง เพ่ือ



 

 

ลิ้มลองเมนูตางๆท่ีทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300 รานเชน 
BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอน
โดลา GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ120เหรียญ) ลองไปตาม
คลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเส่ียงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูท้ังหมด 4 โซนใหญ ** (ไม
อนุญาตใหเด็กที่มีอายุต่ํากวา 21 ป เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการ
บันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ…เดินทางสูจูไหโดยรถโคช
ปรับอากาศผานดานกงเป�ย  ทานจะตองลากกระเป�าสัมภาระของทานเอง (ระยะทาง
ระหวางดานประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 
ของประเทศจีน“จูไห”ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมอืงมหัศจรรยแหง
สาธารณรัฐประชาชนจนี” 

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   
 จากน้ันชมสัญลกัษณของเมืองจูไหท่ีมีชื่อ

เรียกวา “หวีหน่ี” รปูปم�นสาวงามกลาง
ทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไขมุกอยูริมทะเล 
...นําทานสู วัดผูโถว นมัสการองคสัง
กระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ นมัสการ
เจาแมกวนอิม เพ่ือความโชคดี นมัสการ
องคอมิตรพุทธเจาเพื่อการมีสุขสวัสดีและ
นมัสการพระพุทธเจา 4 พระองค เพ่ือ
อายุยืนนานจากน้ันเดินทางผานชมถนน
คูรัก (The Lover Road) ซึ่งเปนถนน
เลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนตกิซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดทําไวขึ้นเพื่อเปนสถานที่
พักผอนหยอนใจและยังเปนที่นิยมของบรรดาคูรักทั้งหลาย 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร ...เมนูพิเศษ เป�าฮื้อ + ไวนแดง 
 จากน้ันนําทานสูพระราชวังหยวนหมงิหยวน ทีม่ีสวนคลายกับพระราชวังหยวนหมงิ ณ 

กรุงปกกิ่ง พระราชวงัแหงน้ี ถกูสรางขึ้นใหมอีกครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ใน
เมืองจูไหทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาที่เขียวชอุม สวนหยวนหมิง มีเน้ือที่ 1.39 
ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นที่ราบ สิ่งกอสรางตาง ๆ 
สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร 
ซึ่งมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เปนศนูยกลางลอมรอบดวยสิ่งกอสรางตาง ๆ 
กวารอยช้ิน อาทิ เสาหินคู สะพานขามธารทอง ประตตูากง ตําหนักเจิ้งตากวางหมิง 
สะพานเกาเลี้ยว จากน้ันใหทานชอปปم�งสินคานานาชนิดที่ตลาดใตดนิกงเป�ยเสมือนเดิน
อยูใน LOWU CENTRE  ทานจะสนุกสนานกับการตอรองสินคาราคาถูกทั้ง กระเป�า 
กอปปم�แบรนดเนมดังตางๆ หรือเลือกซื้อเสื้อผา ถุงเทา รองเทา เครือ่งประดบัสําหรับ
คุณผูหญิงหลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น (โดยรถโคช) ซึง่เปนเมือง 1 ใน 
4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเปนเมืองเศรษฐกจิการคาท่ีสําคัญ
ของจีนทางตอนใตและเปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมยัอีกดวย.. 

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 ตกแตงดวยดอกไมนานา
ชนิด เก็บภาพประทับใจกับมมุสวยๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 



 

 

 

จากน้ันเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เปนศูนยรวมแหงการชอปปم�งสินคาภายในประเทศ 
ที่น่ีนับวาเปนสถานที่ท่ีนักทองเที่ยวนิยมมาชอปปم�ง เพราะนอกจากที่น่ีจะเปนแหลงช
อปปم�งแลวยังเปนแหลงรวมเร่ืองอาหารการกินอีกดวย ที่น่ีมีสินคาหลากหลายมากมาย 
ไมวาจะเปนเส้ือผา รองเทา กระเป�า ของเลน ราคาไมแพงเรียกวาใครชอบตอรับรอง
วาสนุกแนๆ...นําทานชมโชว MANGROVE GROOVE เปนโชวมานน้ําแบบ 3D 
เปนโชวที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อวา 
"ปกแหงความรัก" เพื่อเอามาชวยนกที่ถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในป�าโกงกาง ที่ใช
ทุนสรางกวา 200 ลานหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE 
ซึ่งเปนโรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถจุได 2,595 คน ใชเวลา 28 เดือนในการ
สรางแทนแสดงบนน้ําที่ใหญที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เปน
ศิลปะแนวใหมและเปนความทาทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสรางเพ่ือเปนตัวแทนของ
ธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4องคประกอบ ผสมผสานกบัมหัศจรรยของมนต
เสนหของภาพเสมือนจริง  การแสดงใชอุปกรณ เชน แสงเลเซอร  ไฟ  เครื่อง
เปลงแสง  มานน้ํา  ระเบิดน้ํา ฯลฯ กวา600ชนิด  เปนโชวน้ําที่ใหญและทันสมัยที่สุด
ในโลก โชวการแสดงสื่อประสมในชวงเวลากลางคืน 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 Shatinวัดแชกงสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณถึงบคุคลสําคัญคน
หน่ึงเปนทหารมีชื่อวาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใตของ
จีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวา
หากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว
จะตองไปหมุนกังหันนําโชคที่ต้ังอยูในวดัเพ่ือจะไดหมุนเวียนชวีิตของเราและครอบครวั
ใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาท่ีการงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถาหากคนที่ดวงไมดี



 

 

มีเคราะหรายกถ็ือวาเปนการชวยหมุนปดเป�าเอาส่ิงรายและไมดีออกไปใหหมด ในองค
กังหันนําโชคม ี4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทาง
ปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรก
ตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนักธุรกิจจะมาวดัน้ีเพ่ือถวายกังหันลมเพราะเชื่อวากังหัน
จะชวยพัดพาส่ิงชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บออกไปจากตัวและนําพาแตความโชคดีเขามา
แทน  ...นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ 
วิคตอเรีย พคี (Victoria Peak) ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกงจุด
ชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮองกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮองกงและเกาลูน ไดทั้งเกาะอยางชัดเจน  เปนจุดชมวิว 
ชมไฟตึกสูงในฮองกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับน้ําทะเล ตั้งอยูในเกาะฮองกง 
ทีด่านบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เปนอาคารรูปชาม หรือ คร่ึง
วงกลมสูง 7 ชั้น ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑหุนขึ้ผึ้งมาดามทุสโซ (Madame 
Tussauds) หางสรรพสินคา รานอาหาร และรานขายของที่ระลึกหลายรานจะเปน
หาง รานขายของฝาก รานขายของ Brand name เปนแหลงชอปปم�งที่สูงท่ีสุดใน
ฮองกงนําทานนมัสการ วัดเจาแมกวนอิม  ณ หาดรีพัลสเบย สรางขึ้นในป ค.ศ.1993 
ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศกัดิ์สิทธิ์จากเจา
แมกวนอิม  และขอพรจากเทพเจาองคอ่ืนๆ ดวย อาทิเชน ขอพรโชคลาภ ความ
รํ่ารวยจากเทพไฉซงิเอ้ีย ,ขอพรเร่ืองความรกั ใหสมหวังในรกั ขอพรไดจากเทพแหง
ความรกั และเทพเจาแหงโชคลาภองคอ่ืนๆ ณ ชายหาดรีพัลสเบย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 จากน้ันนําชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซึ่งเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮองกงในเรื่องการ

ออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซ้ือไดในราคาพิเศษ !!และนําทานเลือกซื้อยา
สมุนไพรจีนตางๆอีกมากมาย   ...หลังจากน้ัน ใหทานอิสระชอปปم�งถนนนาธานตาม
อัธยาศัย เชน ชอปปم�งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคาแบรนด
เนมชื่อดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา อาทิ เชน Armani, Prada, Gucci, 
Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole
ฯลฯ  หางขายของเด็กเลน Toy r'usรานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีท่ี 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 วนั 3 คนื 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 ่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.- 

วันที่ 09-12 มกราคม 63 9,999 12,999 12,999 12,999 4,000 
วันที่ 06-09 กุมภาพันธ 63 11,999 14,999 14,999 14,999 4,000 

วันที่ 19-22 มีนาคม 63 10,999 13,999 13,999 13,999 4,000 
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 
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 หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงตดิตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

5. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป (คอนเฟรมออกเดินทาง มี
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย) ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

 
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.  หากต๋ัวเครือ่งบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ 
REFUND ได 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมคีุณสมบตัิตรง
ตามทีส่ายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรมั) ไมใชผูท่ีมปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง 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 ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึน้อยูกับ

สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร 

หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮองกง / คน / ราน

 
 


