


1 สนามบินดอนเมือง	-	มาเกา	-	สนามบินมาเกา	-	มาเกา	-	เจาแมกวนอิมริมทะเล
หรือ	องคเจาแมกวนอิมปราคทอง	-	วิหารเซนตปอล	-	เซนาโดสแควร	-	THE
VENETIAN	MACAU	-	ฮองกง	-	ลองเรือกอนโดลา

พักที่
Panda
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2 วัดแชกงหมิว	-	วิคตอเรียพีค	-	พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งฮองกง	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	ยาน
ถนนนาธาน	-	โอเชี่ยนเทอรมินัล

พักที่
Panda
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 มาเกา	-	สนามบินมาเกา	-	สนามบินดอนเมือง

3	พ.ย.	60	-	5	พ.ย.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 5,500	บาท

4	พ.ย.	60	-	6	พ.ย.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 5,500	บาท

10	พ.ย.	60	-	12	พ.ย.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 5,500	บาท

11	พ.ย.	60	-	13	พ.ย.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 5,500	บาท

17	พ.ย.	60	-	19	พ.ย.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 5,500	บาท

18	พ.ย.	60	-	20	พ.ย.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 5,500	บาท

24	พ.ย.	60	-	26	พ.ย.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 5,500	บาท

25	พ.ย.	60	-	27	พ.ย.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 5,500	บาท



ชวงเชา
04.00	น.คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น	2	เคานเตอร

สายการบินแอรเอเชีย	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให
กับทาน
06.35	น.	ออกเดินทางสูมาเกา	โดยสายการบินแอรเอเซีย	เที่ยวบินที่	FD760	(บนเครื่องมีบริการขาย

อาหารและเครื่องดื่ม)
10.05	น.	เดินทางถึงสนามบินมาเกา	(เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง)	ผานการตรวจเอกสาร

และสัมภาระในการเขาเมือง
“มาเกา”	เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ	ในอดีตมาเกาเป็นเพียงแคหมูบานเกษตรกรรม

และประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงชวงตนศตวรรษที่	16	ชาวโปรตุเกส
ไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับชาวจีนและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ีที่สําคัญคือ
ชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามา
อยางมากมายทําใหมาเกากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยาง
ลงตัวจนสามารถเรียกไดวาเป็น	“ยุโรปใจกลางเอเชีย”
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากนัน้ชมเจาแมกวนอิมริมทะเล	รูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิป์ระทับยืนบนโคมทรงดอกบัว	ซึ่งประเทศ

โปรตุเกสสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน	....
จากน้ันนําทานมายัง	ซากประตูโบสถเซนตปอล	ที่สรางขึน้ระหวาง	ค.ศ.1602-1640	แตโดนไฟไหมในปี

1835	ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ	ก็กลายเป็นซากดวยเชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม
วิทยาลัยเซนตปอล	(St.	Paul’s	College)	เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษ
พยานการกอตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน	ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไว
อยางพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถเซนตปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณประจําเมืองมาเกา
เซนาโดสแควร	ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปัตยกรรม

สไตลโปรตุเกส	อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและแวะซื้อสินคาที่มีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย...	
จากน้ันนําทานแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา	ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายที่ขึน้ชื่อ...
นําทานชม	The	Venetian	Resort	โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส
ใหทานอิสระพักผอนถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริง

ภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบงเป็นโซนตางๆ	เชน	GRAND	CANAL	SHOP	มีรานอาหารชื่อดังใหทานได
สัมผัสกับภัตตาคารกวา	30	แหง	เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ	ที่ทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300
ราน	เชน	BOSSINI,	G2000,	GIODANO,	SWATCH,	FOSSIL	ฯลฯ	หรือ	ลองเรือกอนโดลา	GONDOLA	(ไมรวม
อยูในรายการ	ราคาทานละ	120	เหรียญ)	ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ	เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมี
อยูทั้งหมด	4	โซนใหญ	**	(ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา	21	ปี	เขาไปภายในคาสิโน	และไมอนุญาตใหทําการ
บันทึกภาพใด	ๆ	ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ)
จากนัน้นําทานเดินทางสูฮองกงโดยเรือเฟอรรี	่ใชเวลาประมาณ	1	ชัว่โมง	(ขึ้นกับสภาพอากาศ	ณ

วันเดินทาง)

ชวงคํ่า
**	อิสระทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย**
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	ฮองกง	Panda	Hotel	หรือเทียบเทา



เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

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



บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม
ลองเรือกอนโดลา	ไมรวมอยูในรายการ	ราคาทานละ	120	เหรียญ
คาสิโน	ไมอนุญาตใหเด็กทีมี่อายุตํ่ากวา	21	ปี	เขาไปภายในคาสิโน	และไมอนุญาตใหทําการ

บันทึกภาพใด	ๆ	ภายในคาสิโนทัง้สิ้นและควรแตงกายสุภาพ
อิสระทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นจตุรัสที่อยูในเมืองมาเกา	ซึ่งตั้งชขื่อตามสถานที่นัดพบของชาวโปรตุเกส
และจีน	เคยมีรูปป้ันขนาดใหญ

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว

มีชื่ออยางเป็นทางการวา	เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน	เป็นเขตปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน	ในทางภูมิศาสตรมี
สามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ	ฮองกงเป็นที่รูจักในสกาย
ไลน	(skyline)	ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก	มีเน้ือที่	1,104	กม.2	และ
ประชากรกวาเจ็ดลานคน	เป็นเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหน่ึง
ในโลก	ประชากรฮองกง	93.6%	มีเชื้อชาติจีน	และ	6.4%	มาจากกลุมอื่น
ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่
อยูติด	ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ	1930

	พักที่	Panda	Hotel	หรือเทียบเทา

เดินเลนถายรูปหรือ	ลองเรือกอนโดลา	เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิซสู
คลองใหญ	Grand	Canal	คลองที่กวางที่สุดของเกาะ	และงานกอสรางที่แสดง
ใหเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมที่	สะพานเรียลอัลโต	ศิลปิน
เอกไมเคิลแองเจโล	ไดเวลานัดหมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสูฝ่ังที่	ทาเรือ
ตรอนเชโต

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ทีพ่ัก	หรือ	ภัตรคาร	แบบ	ติม่ซํา
วัดแชกงหมิว	เป็นวัดเกาแกที่มีความศักดิส์ิทธิม์าก	มีอายุกวา	300	ปีตั้งอยูในเขต	Shatin	วัดแชกงสรางขึน้

เพื่อเป็นอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเป็นทหารมีชื่อวาทานแชกง	เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึน้ในทาง



ภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว	ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไป
กราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ	แลวจะตองไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยูใน
วัดเพื่อจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาที่การงาน	โชคลาภ	ยศศักดิ ์
และถาหากคนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเป็นการชวยหมุนปัดเป าเอาสิ่งรายและไมดีออกไปใหหมด	
นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณยอดเขา	The	Peak	หรือ	วิคตอเรีย	พีค	(Victoria	Peak)	ถาย

รูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด	และสวยที่สุดของฮองกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮองกงและเกาลูน	ไดทั้งเกาะอยางชัดเจน	เป็นจุดชมวิว	ชมไฟตึกสูงใน
ฮองกง	ยอดเขาที่สูง	552	เมตรจากระดับน้ําทะเล	ตั้งอยูในเกาะฮองกง	ที่ดานบนของ	The	Peak	มีอาคาร	Peak
Tower	เป็นอาคารรูปชาม	หรือ	ครึ่งวงกลมสูง	7	ชั้น	ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑหุนขึผ้ึง้มาดามทุสโซ	(Madame
Tussauds)	หางสรรพสินคา	รานอาหาร	และรานขายของที่ระลึกหลายรานจะเป็นหาง	รานขายของฝาก	ราน
ขายของ	Brand	name	เป็นแหลงชอปป้ิงที่สูงที่สุดในฮองกง
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากนัน้นําชมโรงงานจิวเวอรรี	่ซึง่เป็นโรงงานทีมี่ชื่อเสียงทีสุ่ดของฮองกงในเรื่องการออกแบบ

เครื่องประดับทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ	!!	และนําทานเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนตางๆ	อีก
มากมาย
จากน้ัน	ใหทานอิสระชอปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย	เชน	ชอปป้ิงที่	Ocean	Terminal	และ	Harbour	City

กับสินคาแบรนดเนมชื่อดังตางๆ	ระดับโลกกวา	700	รานคา	อาทิ	เชน	Armani,	Prada,	Gucci,	Burburry,	Carlier,
Chanel,	Coach,	Dior	Fendi,	Louis	Vuitton,	Chole	ฯลฯ	หางขายของเด็กเลน	Toy	r'us	รานชอปป้ิงสินคาปลอด
ภาษีที่	DFS	Galleria
สมควรแกเวลาเดินทางสู	มาเกา	โดยเรือเฟอรรี่ใชเวลา	50	นาที.	(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ	ณ	วันเดินทาง)

“มาเกา”

ชวงคํ่า
**	อิสระทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย**
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	ฮองกง	Panda	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ที่พัก	หรือ	ภัตรคาร	แบบ	ติ่มซํา

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮองกง	วิคตอเรียพีค	ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
เพราะนักทองเที่ยวที่ไดไปเยือนวิคตอเรียพีค	จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะ
ฮองกงไดทั้งหมด	ตั้งแตอาววิคตอเรีย	ตึกระฟา	เรือเฟอรรี่	และสีสันของแสงไฟ
ยามคํ่าคืนของฝ่ังเกาลูน	ทั้งหมดสรางตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย

Madame	Tussauds	Hong	Kong	พิพิธภัณฑหุนขี้ผึง้	ซึ่งเหมือนจริงจนแยกไม
ออก	ของเหลาดารา	และบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกวา	100	คนจากทั่วทุกมุมโลก
โดยมีทั้งหมด	10	ธีม	ดังน้ี	ฮองกง	แกลมเมอร,	รอยัล	แฟมิลี่,	ฮิสตอริคอล
แอนด	เนชั่นแนล,	ทีวีสตูดิโอ,	เวิรลพรีเมียร,	เค-เวฟ,	เดอะแชมปเป้ียน,	ออ
เทนธิค	ฮิสตอรี่,	มิวสิค	ไอคอน	แอนด	แฟนตาซี	คิงดอม	และผูเขาชมสามารถ
เรียนรู	ศิลปะการปองกันตัวจากเฉิน	หลง,	ฉากรักโรแมนติกกับคิมซูฮยอน,	ฝึก
หวิงชุนกับดอนน่ี	เยน,	ถายรูปคูกับบารัค	โอบามา,	สัมผัสประสบการณพรม
แดงกับแองเจลินา	โจลี



อิสระทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

เป็นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน	และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจม
ซาจุย

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

	พักที่	Panda	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ทีพ่ัก	หรือ	ภัตรคาร	แบบ	ติม่ซํา
จากน้ันนําทานเดินทางสู	มาเกาโดยเรือเฟอรรี่	ใชเวลาประมาณ	1	ชั่วโมง	(ขึ้นกับสภาพอากาศ	ณ	วันเดิน

ทาง)
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินมาเกา

ชวงบาย
14.15	น.	ออกเดินทางจากสนามบินมาเกาเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินแอรเอเชีย	เที่ยวบินที่

FD763	(บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)
16.10	น.	เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ที่พัก	หรือ	ภัตรคาร	แบบ	ติ่มซํา



บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

การชําระคาบริการกรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท
(ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน	
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เอมิเรตส	Economy	class	30

กิโล	/	เอมิเรตส	Business	class	40	กิโล	/	ฮองกงแอรไลน	20	กิโล	/	คาเธยแปซิฟิค	20	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่อง
บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	
7.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศน	/	หัวหนาทัวร

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]



PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง

ราคาจอยแลนดไมรวมตัว๋เครื่องบิน	หักออก	ทานละ	3,500.-	//	ราคาเด็กทารก	INFANT	4,500
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่ทานละ	600	บาท	/ทริป/ตอทาน	***
***คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ	หัวหนาทัวร	***
**	แจกน้ําดื่ม	1	ขวด	เฉพาะวันทีเ่ดินโปรแกรมทัวร	**
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
ฮองกงดอลลา
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนทุกเมือง(ฮองกง	มาเกา	จูไห	เซินเจิ้น)กําหนด

ใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	บัวหิมะ,	ผาไหม,	ไขมุก,
ใบชา,	ใยไผไหม,	หยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยว
ทุกทานทราบวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคา
เป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง	ทาง
บริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	ราน

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน		คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง		ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯ	เป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.		บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดิน

ทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดิน
ทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คาตัว๋เครื่อง
บิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได
7.	ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการันตีมัดจํา

ที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา			หรือ
คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
8.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา

ประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและฮองกง	เซินเจิ้น	จูไห	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
หัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
9.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง		พรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


