


1 สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	เมืองเซินเจิ้น	-	สนามบินสุวรรณภูมิ
Shanshui
Hotelหรือ
เทียบเทา

2 เมืองจูไห	-	รานหยก	-	ถนนคูรัก	-	หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	สวนหยวนหมิง
หยวน	จูไห	-	อลังการโชวหยวนหมิง	-	ตลาดใตดินกงเปย

Zhongtian
Hotel	หรือ
เทียบเทา

3 มาเกา	-	วัดเจาแมกวนอิม	-	เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือ	องคเจาแมกวนอิม
ปราคทอง	-	วิหารเซนตปอล	-	เซนาโดสแควร	-	THE	VENETIAN	MACAU	-
เมืองจูไห

Zhongtian
Hotel	หรือ
เทียบเทา

4 วัดแชกงหมิว	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	รีพัลสเบย	-	ยานถนนนาธาน	-	โอเชี่ยนเท
อรมินัล	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

2	ธ.ค.	60	-	5	ธ.ค.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 12,900	บาท 5,500	บาท

30	ธ.ค.	60	-	2	ม.ค.	61 16,900	บาท 16,900	บาท 15,900	บาท 6,500	บาท



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
บริการอาหารเย็น	Set	Box

ชวงบาย
12.30	น.	พรอมกันที	่สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตู	8Row	Q	สายการบิน	Royal	Jordan	Airways

(RJ)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
15.15	น.	ออกเดินทางสูฮองกง	โดยเที่ยวบิน	RJ	182	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
18.40	น.	ถึงสนามบิน	Cheak	Lap	Kok	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	ใหทานออก	“	Exit	B”

ชวงเย็น	
บริการอาหารเย็น	Set	Box	
จากน้ันนําทุกทานเดินทาง	สูเซินเจิ้นโดยรถไฟ
นําเขาสูที่พัก	Shanshui	Hotelหรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	บริการอาหารเย็น	Set	Box
	Shanshui	Hotelหรือเทียบเทา

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน	ซึ่งขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง	โดยเฉพาะยานโหลหวู
หางสรรพสินคาขนาดยักษ



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทาง	สูจูไหโดยรถโคช	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชม.
นําทานชมมารูจักสมุนไพรจีน	หรือที่รูจักในนาม“บัวหิมะ”	ซึ่งถือเป็นยาประจําบานของชาวจีน	“ยาบัวหิมะ”

สรรพคุณหลากหลายแกน้ํารอนลวก,	แผลไฟไหม	,	แกริดสีดวง	ฯลฯ	รานหยก	ผาไหม
นําทาน	ผานชมถนนคูรัก(The	Lover’s	Road)	ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก	ซึ่งรัฐบาล

เมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศนไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ	และที่ไดชื่อวาถนนคูรักก็เพราะวา
ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอี้	หรือ	มาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ	2	คนน่ังเทาน้ัน	จึงไดชื่อวา
ถนนคูรัก	ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคูรัก..
ซึ่งมีสัญลักษณอันสวยงามโดดเดนของเมืองจูไห	บริเวณอาวเซียงหู	ชม“จูไหฟิชเชอรเกิรล”หรือที่มีชื่อ

เรียกวา“หวีหนี”เป็นรูปแกะสลักสูง	8.7	เมตร	ถือไขมุกอยูริมทะเล

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	

ชวงบาย
ตลาดใตดินกกเป ย	ตั้งอยูติดชายแดนมาเกา	เป็นศูนยการคาติดแอร5,000	กวา	รานคา	มีสินคาใหทาน

เลือกมากมาย	เชน	สินคากอปป้ีแบรนดเนมชั้นนําตาง	ๆ	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	รองเทา	กระเปา	นาฬิกา	ของเด็ก
เลน	ฯลฯ	เน่ืองจากสินคาที่น่ีมีคุณภาพและราคาถูก	ใหทานไดชอปป้ิงเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!เมนูเป าฮื้อ+ไวนแดง
นําทานชม	NIGHT	SHOWหยวนหมิงชิงหยวน	สมัยราชวงศชิง	อันตระการตา
นําเขาสูทีพ่ัก	Zhongtian	Hotel	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน	5	ของประเทศจีน	"จูไห"	ไดรับยกยองจาก
สหประชาชาติใหเป็น	"เมืองมหัศจรรย	แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน"
สัญลักษณของเมืองจูไห	คือ	"หวี่หน่ี"	เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก	ซึ่งยื่นออกไป
ในทะเล	และยังมีถนนคูรัก	เป็นถนนซึ่งอยูริมชายหาดที่รัฐบาลจูไหไดตกแตง
ภูมิทัศน	ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน

ในฮองกง	ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักที่สุดที่ตลาดหยกในเกาลูน	ถึงแมบริเวณน้ี
จะไดรับการปรับปรุงใหมหลายตอหลายครั้งในชวงที่ผานมา	แตที่น่ีก็ยังคงไว
ซึ่งรองรอยของอดีต	เชน	สถานีตํารวจที่เป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล	ใน
บริเวณใกลเคียง	คุณจะพบหินหยกขนาด	3	ตันบนถนนแคนตัน	ซึ่งเป็น
สัญลักษณของถนนเจด	แตถาคุณสนใจในการชอปมากกวาสถาปัตยกรรมและ
อนุสาวรีย	คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของหยกที่ขายอยูที่น่ี	ซึ่งมี
กวารอยแผง	สินคาที่คุณจะพบมากที่สุดคือเครื่องประดับทําจากหยก	ซึ่งไดแก
แหวน	กําไล	จี้	และตางหู	แตคุณก็อาจพบของแปลกอื่นๆ	ดวยเชนกัน

เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก	เพราะมี
การจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด



ชมโชวหยวนหมิงชิงหยวน	อาจชมกอนหรือหลังอาหารคํ่าแลวแตความเหมาะสม	

หรือหวีหน่ี	เป็นสัญลักษณของเมืองจูไห	เป็นหินแกะสลักตั้งเดนสงาอยูริมทะเล
บริเวณอาวเซียงหู	มีลักษณะเป็นรูปของหญิงสาวสวย	ขนาดใหญมีความสูงถึง
8.7	เมตร	และมีน้ําหนักถึง	10	ตัน	ที่มือถือไขมุกไวโดยยกขึน้เหนือศีษระ	ซึ่งรูป
สลักน้ีสรางขึน้ตามนิทานพื้นบานของเมืองจูไห

สวนหยวนหมิงหยวน	มีความแตกตางกับสวนเกาที่ปักกิ่ง	คือการเพิ่มเติมและ
ตกแตงสวนที่เป็นศิลปแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน	"สวนหยวนหมิง"	จึงถือ
ไดวาเป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร	มีคุณคา
ทั้งในแงวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร	และธุรกิจการทองเที่ยว	สวนแหงน้ีเปิดให
บุคคลเขาชมตั้งแต	วันที่	1	กุมภาพันธ	ค.ศ.	1997	เป็นตนมา

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นตลาดที่อยูชั้นใตดินของเมืองจูไห	ตลาดที่น่ีจะคลาย	ๆ	มาบุญครองบานเรา
ที่จูไหจะเป็นเมืองเล็ก	ๆ	จึงไมคอยมีมลพิษ	สภาพแวดลอมจึงสวยงาม	สะอาด
และอากาศบริสุทธิม์าก	ที่น่ีก็เหมือนหางชอปป้ิงขนาดเล็ก	มีทั้งรานเสื้อผา
รองเทา	กระเปา	เครื่องประดับ	และสินคาอื่น	ๆ	อีกมากมาย	ที่สําคัญของที่น่ี
ราคาถูกมากเพราะวามีสินคาที่น่ีทําเลียนแบบจากจีน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!เมนูเปาฮ้ือ+ไวนแดง
	Zhongtian	Hotel	หรือเทียบเทา

ชม	อลังการโชวหยวนหมิง	ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ	อาทิ	เฉียนหลง
ฮองเตทองเจียงหนาน	พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเลนตางๆ	อีก
มากมาย	ทั้งสนุกสนานและไดรับความรู

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทุกทานเดินทางสูมาเกาโดยรถโคช
นําทานเดินทางสู	วัดเจาแมกวนอิม	ซึ่งเป็นวัดที่มีขนาดใหญและเกาแกที่สุดในเกาะมาเกา"สักการะเจาแม

กวนอิม	องคเจาพอกวนอู	เจาแมทับทิม	หรือ	อามา	เพื่อความเป็นศิริมงคล
ผานชมองค	รูปป้ันเจาแมกวนอิม	ปรางคทอง	(Kun	Iam	Statue)ที่ตั้งอยูริมทะเลเจาแมกวนอิมองคทอง

สรางดวยทองสัมฤทธิท์ั้งองคมีความสูง	18เมตร	หนักกวา	18ตัน	ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอย
สะทอนกับแดดยามเย็นเป็นประกายเรืองรอง	เหลืองอรามงดงามจับตาแตหากเพงมองดูดีๆจะเห็นวาเจาแมกวน
อิมองคน้ีเป็นเจาแมกวนอิมลูกครึ่งคือป้ันเป็นองคเจาแมกวนอิม



นําทานแวะ	ชม	ชิม	รานโอทอปมาเกา
นําทาน	ชมโบสถเซนตปอล	ทางประวัติศาสตร	และเป็นสัญลักษณประจําเมืองมาเกาโบสถแหงน้ีเคยเป็น

โรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตกใน	ดินแดนตะวักออกไกล	ตอมาในปีค.ศ.1835	ไดเกิดเพลิงไหม
อยางรุนแรง	ทําใหโบสถเซนตปอลคงเหลือแคเพียงบานประตูและบันไดทางเขาดานหนาที่สงา	งาม	หลังจากมี
การบูรณะขึน้ใหมในปีค.ศ.1991
เดินทางสู...เซนาโดสแควร...สถานที่ชอปป้ิงใหญใจกลางเมืองมาเกาภายในบริเวณตกแตงดวยตึกอาคาร

อายุกวา	400	ปี	สรางโดยชาวโปรตุเกสที่อพยพมาตั้งหลักแหลงอยูในมาเกาเมื่อครั้งอดีตงดงามตาดวยพื้น
กระเบื้องซึ่งนํามาจากยุโรปตกแตงเป็นรูปเกลียวคลื่นอันงดงาม

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	โรงแรมหรูหรา	5	ดาวเดอะเวเนเชียน	ชมบรรยากาศภายในบริเวณของVENETIAN

RESORTที่ตกแตงดวยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตรของชาว
เวนิสทานจะไดพบกับรานคาชอปป้ิงกวา	350	ราน	มีทั้งสินคาแบรนดเนมมากมายใหทานเลือกและยังมีสปาสุด
หรูหราใหทานเลือกใชบริการ	มีรานอาหารกวา	20	รานและที่น่ังรองรับกวา	1,000	ที่น่ังภายในมีเน้ือที่กวาง
ขวางที่สามารถใชในการจัดนิทรรศการ
หรือสัมมนาและทานยังสามารถ	ลองเรือกอนโดลา	ซึ่งมีฝืพายที่สามารถขับรองเพลงไดอยางไพเราะภายใน

ยังบรรจุดวยรานคามากมายคลายกับยกหางดังๆมาไวที่น่ีอาทิเชน	coach	เป็นตนและภายในบริเวณของโรงแรม
และยังมีขบวนพาเหรดใหทานไดชื่นชมอันตระการตาใหทานไดสัมผัสเมืองเวนิสที่ยกมาตั้งใจกลางโรงแรมให
ทานเพลิดเพลินกับการเสี่ยงโชคเรามีคาสิโนขนาดมหึมาใหทานไดลองเสี่ยงโชคเลนๆเพื่อความสนุกสนาน
(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
ไดเวลาสมควรพาทานขามดานกลับสูเมืองจูไห
นําเขาสูที่พัก	Zhongtian	Hotel	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

เป็นหน่ึงในวัดใหญที่ผูคนนิยมมากราบไหวกันเป็นจํานวนมาก	สรางขึน้ใน
ศตวรรษที่	13	ใหทานไดขอพร	เรื่องการเงิน	เพื่อใหเงินทองไหลมาเทมา
สําหรับคนปีชงขอพรไมใหเกิดการขัดสนเรื่องเงินทอง	เพราะวัดแหงน้ีเป็นวัด
ใหญและเกาแกมากที่สุดในมาเกา	สรางขึน้ตั้งแตสมัยศตวรรษที่	13	ภาย	ใน
วัดสัมผัสไดถึงความศักดิส์ิทธิแ์ละมนตขลังอันเกาแกของสถาปัตยกรรมของ
ชาวจีนที่ดูมีเสนหในแบบฉบับของชาวจีน	ซึ่งภายในวัดแหงน้ีมีพระพุทธรูปที่
ชาวมาเกาเคารพนับถืออยูหลายองค	ไมวาจะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจา	3
ยุค	ที่มีประดิษฐานอยูดวยกัน	3	องค	ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงปรัชญาทางพระพุทธ
ศาสนาที่วา	มี	อดีต	ปัจจุบัน	และอนาคตมีพระยูไล	ที่คนมาเกาใหความเคารพ
นับถือมากราบไหวขอพรกันเยอะ	และองคที่โดดเดนเป็นพิเศษเห็นจะเป็น	องค
เจาแมกวนอิม	ที่แตงองคทรงเครื่องดวยชุดเจาสาวของจีนที่ตัดเย็บดวยผาไหม
อยางงดงาม



อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เป็นรูปป้ันขนาดใหญของเจาแมกวนอิม	ซึ่งหันหลังใหทะเล	และยืนอยูบนโดม
ดอกบัวขนาดใหญ	ตั้งอยูริมทะเล	สรางดวยทองสัมฤทธิท์ั้งองค	มีความสูง	18
เมตร	และมีน้ําหนักมากถึง	1.8	ตัน	ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัว	ภายในฐาน
รูปป้ันเป็นพิพิธภัณฑแสดงประวัติความเป็นมา	นอกจากเป็นพิพิธภัณฑแลว	ยัง
เป็นพื้นที่ที่ใหประชาชนเขามาน่ังสมาธิ	ถือไดวาเป็นสถานที่ซึ่งชาวมาเกานิยม
เขามาพักผอนหยอนใจมากที่สุดอีกแหงหน่ึง	และวัตถุประสงคในการสรางน้ัน
เนืองมาจากเป็นเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใหกับ
มาเกา	ในโอกาสที่สงมอบมาเกาคืนใหกับจีน

เป็นซากของโบสถที่มีอายุเกาแกและสวยงาม	เคยเป็นโบสถและโรงเรียน
เซนตปอล	ซึ่งเป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

เป็นจตุรัสที่อยูในเมืองมาเกา	ซึ่งตั้งชขื่อตามสถานที่นัดพบของชาวโปรตุเกส
และจีน	เคยมีรูปป้ันขนาดใหญ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว

	Zhongtian	Hotel	หรือเทียบเทา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน	5	ของประเทศจีน	"จูไห"	ไดรับยกยองจาก
สหประชาชาติใหเป็น	"เมืองมหัศจรรย	แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน"
สัญลักษณของเมืองจูไห	คือ	"หวี่หน่ี"	เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก	ซึ่งยื่นออกไป
ในทะเล	และยังมีถนนคูรัก	เป็นถนนซึ่งอยูริมชายหาดที่รัฐบาลจูไหไดตกแตง
ภูมิทัศน	ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน

ชวงเชา	



บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูฮองกง	โดยเรือเฟอรรีนํ่าทานเดินทางสู	วัดแชกง	หรือที่รูจักกันดีในนาม	“วัดแชกงห

มิว”	หรือวัดกังหันน่ันเอง	นมัสการเทพเจาแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล
นําทานเยี่ยม	ชมโรงงาน	จิวเวอรรี”่ที่ขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด
นําทานสู	หาดทราย	REPULSE	BAY	หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงน้ีสวยทีสุดแหงหน่ึง	และยังใชเป็นฉาก

ในการถายทําภาพยนตรไปหลายเรื่องมีรูปป้ันของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครอง
ชาวประมง	โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด
ใหทาน	นมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม	และเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล	ขามสะพานตออายุ

ซึ่งเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้	3ปี

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทุกทานชอปป้ิง	ยานถนนนาธาน	หรือเลือกชอปป้ิงที่	โอเชีย่นเทอรมินัล	แหลงรวมสินคา	Brand	Name

ชั้นนําที่มีใหเลือกชมและ	ชอปมากกวา700ราน	อาทิ	ESPRIT,	EMPORIO	ARMANI,GIORGIOARMANI	DKNY
MARK&SPENSORของฝากคุณหนูที่	Toy’s	Us
นําทุกทานเดินทางสู	สนามบินเช็คลัปกอก	นําทุกทานเช็คอิน
21.25	น.	เหินฟากลับ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินรอยัลจอรแดนเที่ยวบินที่	RJ	183
23.25	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เป็นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน	และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจม
ซาจุย

หางสรรพสินคายักษใหญ	ที่มีความยาวตั้งแต	ทาเรือสตารเฟอรรี่	ไปตามถนน
Canton	ระยะทางกวาครึ่งกิโลเมตร	คงหนีไมพน	2	หางน้ีคือ	Harbour	City
และ	Ocean	Terminal	มีรานคากวา	700	ราน	เรียกวา	มาที่น่ีทีเดียวมีครบทุก
อยางที่อยากได

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	เที่ยวบิน	,	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือนและเหลือหนากระดาษอยางตํ่ า	2	หนาและบริษทัฯ

รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน
บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางไดหากไมมั่นใจกรุณาสอบถามกับเจาหนาที่)
4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ

จลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือ	เจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด
6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
7.	กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
8.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได
9.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา

งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด
10.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง

ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
11.	กรณีที่ทานมีการบินตอไฟลภายในประเทศ	กรุณาติดตอสอบถามกับทางทัวรกอนการออกตัว๋ทุกครั้ง	หากมี

การเปลี่ยนแปลงใดๆ	หรือมีคาใชจายใดๆเกิดขึน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกิดขึน้
12.การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว

คือรานชารานหยกรานบัวหิมะรานผาไหมรานขนมรานจิวเวอรรี	***ซึ่งจะใชเวลาประมาณ	60	นาที	-	90	นาทีซึ่งไมมี
การบังคับใหทานซื้อซื้อหรือไมขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลักไมมีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากทานใดไมเขา
รานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่มทางบริษทัฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว***รายการ
ทัวรโรงแรมและตารางการบินดังกลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
-	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว(Single)และหอง

คู(Twin/Double)และหองพักแบบ	3	ทาน(Triple	Room)หองพักอาจจะไมติดกัน
-	กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade	Fair)เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
-	โรงแรมฮองกงมีลักษณะเป็น	TraditionalBuildingหองที่เป็นหองมีขนาดกระทัดรัต	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของ

แตละโรงแรมน้ันๆและหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุปเป็นไปโดยสายการบินเป็น
ผูกําหนดซึ่งทางบริษทัฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการออกตัว๋
เครื่องบินไปแลว(กรณีตัว๋	REFUNDได)ผูเดินทางจะตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน

เอง**

1.กรุณาจองทัวรลวงหนา	กอนการเดินทาง	พรอมชําระเงินเต็มจํานวนทันที	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษมิ
ฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง	21	วัน)



1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป	-กลับพรอมกรุป	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋
2.	ที่พักโรงแรมตามรายการ	3	คืน	(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
3.	อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
4.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
5.	คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6.	คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
7.	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
8.	ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง)
9.	คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20	กก.ตอ	1	ใบสายการบินบังคับกระเปาทานละ	1	ใบเทาน้ัน
10.	คาตัว๋เรือเฟอรี่ฮองกง	มาเกา

1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ
4.	คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ
5.	คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถผูชวยคนขับรถในอัตราวันละ	40ดอลลารฮองกง/วัน/ลูกทัวร1ทาน(บังคับตาม

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ)
6.	คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือนและเหลือหนากระดาษอยางตํ่ า	2	หนาและบริษทัฯรับ
เฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือนบริษทัฯ
ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางไดหากไมมั่นใจกรุณาสอบถามกับเจาหนาที่)	

กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง**
Passport	:	ตองมีอายุการใชงานมากกวา	6	เดือน

1.		ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด	ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ
2.		ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
3.		ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.		กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดตามความเป็นจริงในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง	7	วันทําการ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการ
คืนเงินทุกกรณี
5.		บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไม

ครบตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว(15	ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.		คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย


