
#13168 ทัวรฮองกง มาเกา จูไห เซินเจ้ิน 4 วัน 3 คืน เดอะ
เวเนเชียนมาเกา วิคตอเรียพีค บิน FD
ทัวรฮองกง มาเกา จูไห เซินเจ้ิน เจาแมกวนอิมริมทะเล โบสถเซ็นตปอล เวเนเชี่ยน
ถนนคูรัก สาวงามหวีหนี่ วัดผูโถว พระราชวังหยวนหมิงหยวน ตลาดกงเปย หมุ
บานฮากกากันเคิง ชอปปงตลาดตงเหมิน ชมโชวมานนํ้า3มิติ วัดแชกงหมิว
วิคตอเรียพีค รีพลัสเบย ถนนนาธาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมาเกา - มาเกา - เจาแมกวนอิมริมทะเล (องคเจาแม
กวนอิมปรางทอง) - วิหารเซนตปอล - รานขนมพ้ืนเมืองมาเกา - มาเกา - เดอะ เวเนเชียน
มาเกา - จูไห

  

Jinjiang
Inn
Hotel
หรือ
เทียบเทา

2 หวีหน่ี (จูไหฟิชเชอรเกิรล) - วัดผูโถวซ่ือ - ถนนคูรัก - ตลาดใตดินกงเปย - เซินเจิ้น - สวน
หยวนหมิงหยวนจูไห   

Higgert
Hotel
หรือ
เทียบเทา

3 รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ) - หมูบานฮากกากันเคิง - ตลาดตงเหมิน -
MANGROVE GROOVE   

Higgert
Hotel
หรือ
เทียบเทา

4 ฮองกง - วัดแชกงหมิว - วิคตอเรียพีค - องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย - โรงงานจิวเวอรร่ี - ยาน
ถนนนาธาน - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 ฿15,555 ฿18,555 ฿18,555 ฿7,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมาเกา - มาเกา - เจาแม
กวนอิมริมทะเล (องคเจาแมกวนอิมปรางทอง) - วิหารเซนตปอล
- รานขนมพื้นเมืองมาเกา - มาเกา - เดอะ เวเนเชียน มาเกา - จู
ไห

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 2 เคานเตอรสายการบินแอร
เอเชีย โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

06.45 น. ออกเดินทางสูมาเกาโดยสายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินท่ี FD760 (บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม)
หมายเหตุ: เดือนพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 เปล่ียนเป็นไฟลท FD775: ดอนเมือง-มาเกา-ดอนเมือง 06.45-

10.20

10.20 น. เดินทางถึงสนามบินมาเกา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผานการตรวจเอกสารและสัมภาระในการ
เขาเมือง

นําทานสู มาเกา เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนําทานผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล รูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิป์ระทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซ่ึงประเทศ
โปรตุเกสสรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน

จากนั้นนําทานมายังซากประตูโบสถเซนตปอลท่ีสรางขึ้นระหวาง ค.ศ.1602-1640 แตโดนไฟไหมในปี 1835 ทําใหวิทยาลัย
เซนตปอลท่ีอยูติดกับโบสถ ก็กลายเป็นซากดวยเชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล(St. Paul’s
College) เป็นโบราณสถานท่ียังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษพยานการกอตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน
ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไวอยางพิถีพิถัน

จากนั้นนําทานแวะซ้ือขนมพ้ืนเมืองมาเกา ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายท่ีขึ้นชื่อ

นําทานชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูปและชม
ความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซ่ึงแบงเป็นโซนตางๆ
(ลองเรือกอนโดลา GONDOLA ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ120เหรียญ)

ไมอนุญาตใหเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 21 ปี เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนท้ังสิ้นและ
ควรแตงกายสุภาพ

เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเปย ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวางดาน
ประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไห
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห”ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเป็น “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน”

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร

พักท่ี Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา

 เชา



ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานมาเกา

มาเกา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

เป็นทาอากาศยานหลักของเขตปกครองพิเศษมาเกา ซ่ึงมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของ
ตัวเอง ท่ีไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ หรือฮองกง

เป็นเกาะท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน และเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสจนปีคศ 1999 ใน
ตอนแรกเป็นเมืองท่ีจีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพ่ือเป็นเมืองทา ปัจจุบันมาเกาเป็นหน่ึงใน
เขตปกครองพิเศษของจีน และเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงของทวีป
เอเชีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เจาแมกวนอิมริมทะเล (องคเจาแมกวนอิมปรางทอง)

วิหารเซนตปอล

รานขนมพื้นเมืองมาเกา

 บาย

เป็นรูปป้ันขนาดใหญของเจาแมกวนอิม ซ่ึงหันหลังใหทะเล และยืนอยูบนโดมดอกบัว
ขนาดใหญ ตั้งอยูริมทะเล สรางดวยทองสัมฤทธิท้ั์งองค มีความสูง 18 เมตร และมีน้ํา
หนักมากถึง 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัว ภายในฐานรูปป้ันเป็นพิพิธภัณฑ
แสดงประวัติความเป็นมา นอกจากเป็นพิพิธภัณฑแลว ยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีใหประชาชนเขามา
น่ังสมาธิ ถือไดวาเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวมาเกานิยมเขามาพักผอนหยอนใจมากท่ีสุดอีกแหง
หน่ึง และวัตถุประสงคในการสรางนั้นเนืองมาจากเป็นเจาแมกวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจ
สรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณใหกับมาเกา ในโอกาสท่ีสงมอบมาเกาคืนใหกับจีน

เป็นซากปรักหักพังของศาสนสถานคาทอลิกสมัยศตวรรษท่ี 17 เคยเป็นโบสถและ
โรงเรียนเซนตปอล ปัจจุบันซากปรักหักพังเป็นหน่ึงในจุดสังเกตท่ีรูจักกันดีท่ีสุดของ
มาเกา ในปี 2005 ท่ีน่ีไดรับการจดทะเบียนอยางเป็นทางการวาเป็นสวนหน่ึงของศูนย
ประวัติศาสตรแหงมาเกาซ่ึงเป็นมรดกโลก

ใหชมและเลือกซ้ือของกินพ้ืนเมืองตางๆ อยางทารตไข ของฝากขึ้นชื่อของมาเกา และหมู
แผน หมูหวาน ของมาเกากลับไปฝากคนท่ีบานได



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 หวีหน่ี จูไหฟชเชอรเกิรล - วัดผูโถวซ่ือ - ถนนคูรัก - ตลาดใต
ดินกงเปย - เซินเจิ้น - สวนหยวนหมิงหยวน จูไห

สายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินท่ี FD760 บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม)

หมายเหตุ: เดือนพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 เปล่ียนเป็นไฟลท FD775: ดอนเมือง-มาเกา-ดอนเมือง 06.45-
10.20

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ลองเรือกอนโดลา GONDOLA ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ120เหรียญ

ไมอนุญาตใหเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 21 ปี เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนท้ังสิ้นและ
ควรแตงกายสุภาพ

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

มาเกา

เดอะ เวเนเชียน มาเกา

จูไห

เป็นเกาะท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน และเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสจนปีคศ 1999 ใน
ตอนแรกเป็นเมืองท่ีจีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพ่ือเป็นเมืองทา ปัจจุบันมาเกาเป็นหน่ึงใน
เขตปกครองพิเศษของจีน และเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงของทวีป
เอเชีย

เป็นคาสิโนขนาดใหญท่ีออกแบบสไตลอิตาลี ภายในมีอาหาร ท่ีพักและกิจกรรมใหทํา
มากมาย และตัวบริการตางๆ นั้นนับวาอยูในระดับ High End สุดๆ เลยทีเดียว

จูไหเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน ท่ีน่ีไดรับยกยองจากสหประชาชาติ
ใหเป็น "เมืองมหัศจรรย แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน" สัญลักษณของเมืองจูไห คือ "หว่ี
หน่ี" เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก ซ่ึงย่ืนออกไปในทะเล และยังมีถนนคูรัก เป็นถนนซ่ึงอยู
ริมชายหาดท่ีรัฐบาลจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก

้ ่ ่ ่ ้



จากนั้นนําทานชมสัญลักษณของเมืองจูไหท่ีมีชื่อเรียกวา “หวีหน่ี” รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไขมุกอยูริม
ทะเล

นําทานสู วัดผูโถว นมัสการองคสังกระจายเพ่ือความอุดมสมบูรณ นมัสการเจาแมกวนอิม เพ่ือความโชคดี นมัสการองค
อมิตรพุทธเจาเพ่ือการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา 4 พระองค เพ่ืออายุยืนนาน

จากนั้นเดินทางผานชมถนนคูรัก (The Lover Road) ซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดท่ีแสนจะโรแมนติกซ่ึงทางรัฐบาลเมืองจู
ไหไดทําไวขึ้นเพ่ือเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจและยังเป็นท่ีนิยมของบรรดาคูรักท้ังหลาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษ เปาฮ้ือ + ไวนแดง

จากนั้นนําทานสูพระราชวังหยวนหมิงหยวน ท่ีมีสวนคลายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแหงน้ี ถูกสราง
ขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไหทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาท่ีเขียวชอุม

นําทานชม สวนหยวนหมิง มีเน้ือท่ี 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบท้ัง 3 ดาน ดานหนาเป็นพ้ืนท่ีราบ สิ่งกอสรางตาง
ๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง

จากนั้นใหทานชอปป้ิงสินคานานาชนิดท่ีตลาดใตดินกงเปยเสมือนเดินอยูใน LOWU CENTRE ทานจะสนุกสนานกับการ
ตอรองสินคาราคาถูกท้ัง กระเปา กอปป้ีแบรนดเนมดังตางๆ หรือเลือกซ้ือเสื้อผา ถุงเทา รองเทา เครื่องประดับสําหรับคุณผูหญิง

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเซินเจ้ิน (โดยรถโคช) ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง
เป็นเมืองเศรษฐกิจการคาท่ีสําคัญของจีนทางตอนใตและเป็นแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร

พักท่ี Higgert Hotel หรือเทียบเทา

หวีหนี่ (จูไหฟชเชอรเกิรล)

วัดผูโถวซื่อ

ถนนคูรัก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสัญลักษณของเมืองจูไห เป็นหินแกะสลักตั้งเดนสงาอยูริมทะเลบริเวณอาวเซียงหู มี
ลักษณะเป็นรูปของหญิงสาวสวย ขนาดใหญมีความสูงถึง 8.7 เมตร และมีน้ําหนักถึง 10
ตัน ท่ีมือถือไขมุกไวโดยยกขึ้นเหนือศีษระ ซ่ึงรูปสลักน้ีสรางขึ้นตามนิทานพ้ืนบานของ
เมืองจูไห

เป็นวัดท่ีผูคนมักจะมาสักการะองคเจาแมกวนอิม เพ่ือเสริมสรางความเป็นสิริมงคลใหแก
ชีวิต วัดแหงน้ีตั้งอยูบริเวณเขามีความย่ืงใหญอลังการมาก อีกท้ังเป็นวัดท่ีคนจูไหนิยมมา
สวดมนตขอให กิจการงานกาวหนา

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมบนสายถนนสวยงามสุดโรแมนติกของจูไห เพราะมีการจัด
เตรียมสถานท่ีใหเหมาะสมกับคูรักมากท่ีสุด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูเปาฮ้ือ + ไวนแดง

 บาย



วันท่ี 3 ศูนยสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ) - หมูบานฮากกากันเคิง -
ตลาดตงเหมิน - MANGROVE GROOVE

ตลาดใตดินกงเปย

เซินเจ้ิน

สวนหยวนหมิงหยวนจูไห

เป็นตลาดท่ีอยูชั้นใตดินของเมืองจูไห ตลาดท่ีน่ีจะคลาย ๆ มาบุญครองบานเรา ท่ีมี
ลักษณะเหมือนหางชอปป้ิงขนาดเล็ก ภายในมีท้ังรานเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่อง
ประดับ และสินคาอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีสําคัญของท่ีน่ีราคาถูกมากเพราะวามีสินคาท่ีน่ีทํา
เลียนแบบจากจีน

เป็นเมืองติดชายแดนฮองกงท่ีสําคัญ ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันออกของปากแมน้ําไขมุก บน
ชายฝ่ังตอนกลางของมณฑลกวางตุงทางตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็น
สวนหน่ึงของสามเหล่ียมปากแมน้ําไขมุก เมืองน้ีขึ้นชื่อเรื่องแหลงชอปป้ิงของกอปป้ี

สวนหยวนหมิงแหงน้ีถูกสรางขึ้นแทนพระราชวังใหมหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวัง
แหงน้ีถูกสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห" ทําใหสวนแหง
น้ีโอบลอมดวยขุนเขาท่ีเขียวชอุม ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมี
ขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง เป็นศูนยกลางลอมรอบดวยสิ่งกอสรางตางๆ กวารอย
ชิ้น สวนหยวนหมิงถือไดวาเป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงจําลองมาจากสถานท่ีใน
ประวัติศาสตร มีคุณคาท้ังในแงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และธุรกิจการทองเท่ียว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Higgert Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก

นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินคาพ้ืนเมืองของเมืองจูไห อาทิเชน ใบชา หยก ครีมไขมุก ผาไหม
ยางพารา ฯลฯ

จากนั้นนําทุกทานสู หมูบานฮากกากันเคิง ถูกสรางขึ้นตามสไตลการสรางบานของชาวฮากกา กอนหนาท่ีเมืองเซินเจ้ินจะ
ถูกแตงตั้งใหเป็นเขตเศรษฐกิจแหงแรกของประเทศจีน คนพ้ืนเพของเมืองเซินเจ้ินลวนเป็นชาวฮากกาท้ังสิ้น เพ่ือใหคนรุนหลัง
ไดรําลึก และ ศึกษาถึงความเป็นมาของเซินเจ้ิน รัฐบาลจีนจึงไดลงทุนใหมีการสรางหมูบานฮากกากันเคิงขึ้น

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนําทานเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็นศูนยรวมแหงการชอปป้ิงสินคาภายในประเทศ ท่ีน่ีนับวาเป็นสถานท่ีท่ีนักทอง
เท่ียวนิยมมาชอปป้ิง เพราะนอกจากท่ีน่ีจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลวยังเป็นแหลงรวมเรื่องอาหารการกินอีกดวย

นําทานชมโชว MANGROVE GROOVE เป็นโชวมานน้ําแบบ 3D เป็นโชวท่ีเกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษท่ีออกตาม
หาเครื่องบรรเลงเพลงท่ีมีชื่อวา "ปีกแหงความรัก" เพ่ือเอามาชวยนกท่ีถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในปาโกงกาง ท่ีใชทุนสรางกวา
200 ลานหยวน จัดแสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW THEATRE

ค่ํา

่



วันท่ี 4 ฮองกง - วัดแชกงหมิว - วิคตอเรียพีค - องคเจาแมกวนอิ
มรีพัสเบย - โรงงานจิวเวอรร่ี - ยานถนนนาธาน - ทา
อากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานดอนเมือง

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร

พักท่ี Higgert Hotel หรือเทียบเทา

รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)

หมูบานฮากกากันเคิง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ในรานสมุนไพรและยาแผนจีนโบราณนั้นมีสมุนไพรธรรมชาติตางๆ ท่ีนาสนใจหลายชนิด
แตชนิดท่ีอยากแนะนําท่ีสุดนั้นมีชื่อวา "เปาซูหลิง" ซ่ึงรูจักกันในนาม "บัวหิมะ" ยาประจํา
บานท่ีมีชื่อเสียง ท่ีคนไทยนิยมซ้ือไปเป็นของฝากกลับบาน

หมูบานฮากกากันเคิง ถูกสรางขึ้นตามสไตลการสรางบานของชาวฮากกา กอนหนาท่ี
เมืองเซินเจ้ินจะถูกแตงตั้งใหเป็นเขตเศรษฐกิจแหงแรกของประเทศจีน คนพ้ืนเพของ
เมืองเซินเจ้ินลวนเป็นชาวฮากกาท้ังสิ้น เพ่ือใหคนรุนหลังไดรําลึก และ ศึกษาถึงความ
เป็นมาของเซินเจ้ิน รัฐบาลจีนจึงไดลงทุนใหมีการสรางหมูบานฮากกากันเคิงขึ้น ท่ีน่ีเราจะ
ไดเห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของการตกแตง
อาคารบาน อาหารการกิน ประวัติความเป็นมาของชาวจีนฮากกาในอดีต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดตงเหมิน

MANGROVE GROOVE

 บาย

ตลาดตงเหมิน เป็นศูนยรวมแหงการชอปป้ิงสินคาภายในประเทศ เปนสถานท่ี ท่ีนักทอง
เท่ียวนิยมกันมาชอปป้ิง เพราะนอกจากจะเป็นแหลงชอปแลว ยังเป็นแหลงรวมเรื่อง
อาหารมากมาย ท่ีน่ีมีสินคามากมาย อาทิ เสื้อผา รองเทา กระเปา และอ่ืนๆ ราคาเป็นมิต
รสุดๆ

เป็นโชวน้ําแบบ 3D ท่ีใชทุนสรางกวา 200 ลานหยวน จัดแสดงท่ี OCT BAY WATER
SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญท่ีสามารถจุได 2595 คน เป็นโชว
ท่ีเกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษท่ีออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงท่ีมีชื่อวา ปีกแหง
ความรัก เพ่ือเอามาชวยนกท่ีถูกทําลายจากมนต มลพิษ ในปาโกงกาง การแสดงใช
อุปกรณ เชน แสงเลเซอร ไฟ เครื่องเปลงแสง มานน้ํา ระเบิดน้ํา ฯลฯ กวา 600 ชนิด
เป็นโชวน้ําท่ีใหญ และทันสมัยท่ีสุดในโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Higgert Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

่



รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก

นําทานเดินทางสูฮองกง โดยรถไฟ

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว เป็นวัดเกาแกท่ีมีความศักดิส์ิทธิม์าก มีอายุกวา 300 ปีตั้งอยูในเขต Shatinวัดแชกงสรางขึ้น
เพ่ือเป็นอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเป็นทหารมีชื่อวาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีนและ
ทานแชกงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนท่ัวไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะ
ประสบผลสําเร็จในทุกประการ

นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถายรูปคูกับวิว
ทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกงจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุด และสวยท่ีสุดของฮองกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอัน
งดงามของเกาะฮองกงและเกาลูน ไดท้ังเกาะอยางชัดเจน

นําทานนมัสการ วัดเจาแมกวนอิม ณ หาดรีพัลสเบย สรางขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแตละปีจะมีนักทองเท่ียวจํานวนมากเดิน
ทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ิทธิจ์ากเจาแมกวนอิม และขอพรจากเทพเจาองคอ่ืนๆ ดวย อาทิเชน ขอพรโชคลาภ ความรํ่ารวยจาก
เทพไฉซิงเอ้ีย ,ขอพรเรื่องความรัก ใหสมหวังในรัก ขอพรไดจากเทพแหงความรัก และเทพเจาแหงโชคลาภองคอ่ืนๆ ณ ชายหา
ดรีพัลสเบย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนําชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของฮองกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหา
ซ้ือไดในราคาพิเศษ !!และนําทานเลือกซ้ือยาสมุนไพรจีนตางๆอีกมากมาย

หลังจากนั้น ใหทานอิสระชอปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน ชอปป้ิงท่ี Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคา
แบรนดเนมชื่อดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา อาทิ เชน Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach,
Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ หางขายของเด็กเลน Toy r'usรานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี DFS Galleria

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบิน Hongkong International Airport

22.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮองกงเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD503 (บน
เครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม)

00.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ฮองกง

วัดแชกงหมิว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขต
ปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหล่ียมปากแมน้ําจู
เจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเป็นท่ีรูจักในสกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือ
ธรรมชาติลึก มีเน้ือท่ี 1,104 กม.2 และประชากรกวาเจ็ดลานคน เป็นเขตท่ีมีประชากรอยู
อาศัยหนาแนนท่ีสุดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4%
มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญท่ีพูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑล
กวางตุงท่ีอยูติด ซ่ึงประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต
ในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือบูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ



 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

่ ่ ่ ่ ่

วิคตอเรียพีค

องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย

ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะฮองกง วิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด เพราะนักทอง
เท่ียวท่ีไดไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮองกงไดท้ังหมด ตั้งแตอาว
วิคตอเรีย ตึกระฟา เรือเฟอรรี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ําคืนของฝ่ังเกาลูน ท้ังหมดสราง
ตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญท่ีตั้งอยูท่ีบริเวณศาลเจาท่ีตั้งอยูบนอาวรีพัลสเบย โดย
เป็นองคเทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถขามสะพานตออายุ
ท่ีอยูบริเวณใกลๆ ซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โรงงานจิวเวอรรี่

ยานถนนนาธาน

 บาย

เขาชมโรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

เป็นถนนหลักในเมืองท่ีว่ิงอยูในยานเกาลูน และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจมซาจุย

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานดอนเมือง

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



สายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD503 บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ

ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซากรุป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธิ ์
เก็บคาใชจายท้ังหมด

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําคาทัวร ทานละ 5,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินคาทัวรแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนา
หนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

5. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 

เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี 

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

คาวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาท่ีมีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรตไทยเทานั้น)

กรณีท่ีทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซากรุป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธิ ์
เก็บคาใชจายท้ังหมด

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 %
้ ๋ ่



คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส Economy class 30 กิโล / เอมิ
เรตส Business class 40 กิโล / ฮองกงแอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟิค 30 กิโล/ แอรมาเกา 20 กิโล คาประกันวินาศภัยเครื่อง
บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการ
เดินทาง เป็นตน

คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท ตลอดทริป

วีซา
พาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน

หมายเหตุ
อัตราน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท ตลอดทริป

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
 เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ REFUND ได

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม



การยกเลิก
แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง    คืนคาใชจายท้ังหมด

แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง    เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท

แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด


