


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินมาเกา

พักที่
CRUISE
HOTEL
หรือ
ระดับ
เทียบ
เทา

2 วัดแชกงหมิว	-	รถรางพีคแทรม	-	วิคตอเรียพีค	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	เจาแมกวน
อิม	-	รีพัลสเบย	-	วัดหวังตาเซียน	-	วัดชีหลิน	หรือ	วัดนางชี	-	จิมซาจุย

พักที่
CRUISE
HOTEL
หรือ
ระดับ
เทียบ
เทา

3 มาเกา	-	เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือ	องคเจาแมกวนอิมปราคทอง	-	วัดอามา
หรือ	วัดเจาแมทับทิม	-	วิหารเซนตปอล	-	เซนาโดสแควร	-	THE	VENETIAN
MACAU	-	สนามบินมาเกา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

5	พ.ค.	61	-	7	พ.ค.	61 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,500

10	พ.ค.	61	-	12	พ.ค.	61 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,500

17	พ.ค.	61	-	19	พ.ค.	61 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,500

19	พ.ค.	61	-	21	พ.ค.	61 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,500

24	พ.ค.	61	-	26	พ.ค.	61 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,500

26	พ.ค.	61	-	28	พ.ค.	61 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,500

31	พ.ค.	61	-	2	มิ.ย.	61 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,500

7	มิ.ย.	61	-	9	มิ.ย.	61 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,500

9	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,500

14	มิ.ย.	61	-	16	มิ.ย.	61 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,500

16	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,500

21	มิ.ย.	61	-	23	มิ.ย.	61 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,500

23	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,500

28	มิ.ย.	61	-	30	มิ.ย.	61 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,500

30	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,500



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

09.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	(ระหวางประเทศ)	ชั้น	4	ประตู	6	บริเวณ
ISLAND-L	สายการบิน	AIR	MACAU	(NX)	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
11.50	น.	เหินฟาสู	มาเกา	ประเทศจีน	เทีย่วบินที	่NX885	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินมาเกา	ประเทศจีน	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ

เรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	ทาเรือเฟอรรี	่เพื่อขามสูเขตการปกครองพิเศษฮองกง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1

ชั่วโมง)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	โรงแรมทีพ่ัก

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	พักที่	CRUISE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง

	พักที่	CRUISE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	แบบติ่มซํา	
นําทานเดินทางสู	วัดแชกงหมิว	วัดเกาแกที่มีความศักดิส์ิทธิม์าก	มีอายุกวา	300	ปี
นําทาน	สักการะเทพเจาแชกง	ใหทานหมุนกังหันนําโชค	ซึ่งเชื่อกันวาถาหมุน	3	รอบ	จะขับไลสิ่งชั่วรายและ

นําแตสิ่งดีๆ	มาให	องคกังหันนําโชคมี	4	ใบพัด	คื	อพร	4	ประการ	คือ	สุขภาพรางกายแข็งแรง,	เดินทาง
ปลอดภัย,	สมความปรารถนา	และเงินทองไหลมาเทมา	ชาวฮองกงนิยมมาสักการะที่วัดน้ีในวันขึน้ปีใหม
นําทาน	นัง่รถรางพีคแทรม	ขึน้สู	ยอดเขาวิคตอเรียพีค	จุดชมวิวสูงและสวยที่สุดของฮองกง	สัมผัส



บรรยากาศบริสุทธิส์ดชื่น	สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ	เกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน
ทั้งน้ียังตื่นตากับตึกระฟาที่สูงตระหงานและอาคารตางๆ	ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย	อาทิ	ตึกเซ็นทรัล
พลาซา,	ตึกไชนาแบงคและตึกอื่นๆ	อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้นนําของฮองกงพรอมทั้งถายภาพอันสวยงามนา
ประทับใจ
นําทานน่ังรถบัสลงจากยอดเขาสู	โรงงานจิวเวอรรี	่ที่ขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับ

เยี่ยม	และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย	พรอมนมัสการขอพรจาก	เจาแมกวนอิม	และ	เทพเจาแหงโชคลาภเพื่อ
เป็นสิริมงคลที่บริเวณ	ชายหาดรีพลัสเบย
นําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคาตามอัธยาศัย

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	
นําทานเดินทางสู	วัดหวังตาเซียน	หน่ึงในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง	วัดน้ีมีอายุกวารอยปี	และไดชื่อวาเป็น

วัดที่ใครมาขอพรอะไร	จะสมปรารถนาทุกสิ่ง
นําทานเดินทางสู	วัดชีหลิน	สรางขึน้ตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถัง	ไดรับการบูรณะไปเมื่อปี	2000	จาก

ที่สรางขึน้โดยใชการเขาไมทั้งหลังโดยไมใชตะปูเลย	นอกจากทอระบายน้ําที่เป็นเหล็ก	นับเป็นการผสมผสาน
แบบใหม
อิสระชอปป้ิง	จิมซาจุย	มีรานขายของทั้งเครื่องหนัง,	เครื่องกีฬา,	เครื่องใชไฟฟา,	กลองถายรูป	ฯลฯ	และ

สินคาพื้นเมืองฮองกงมากมายมี	SHOPPING	COMPLEX	ขนาดใหญชื่อ	OCEAN	TERMINAL	ซึ่งประกอบไป
ดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู	และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได	มีแบรนดดังมากมายให
ทานไดเลือกซื้อ	ไมวาจะเป็น	COACH,	LONGCHAMP,	LOUIS	VUITTON,	HEMES,	PRADA,	GIORDANO,
BOSSINI	และอีกมากมาย

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงพักที่	CRUISE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	แบบติ่มซํา

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

พีคแทรม	เปิดใหบริการในปี	1888	แรกเริ่มมีขึน้สําหรับผูวาการรัฐอังกฤษและ
ผูอยูอาศัยในเดอะพีคเทาน้ัน	แตปัจจุบันไมวาใครก็สามารถใชบริการรถรางที่
มีความลาดชันที่สุดในโลกน้ีได	การเดินทางขึน้สูเดอะพีคโดยรถรางใชเวลา
เพียง	7	นาทีแถมยังไดสัมผัสประสบการณที่นาจดจําขณะที่รถรางไตขึน้ไป
ผานวิวทิวทัศนอันเหลือเชื่อ	พีคแทรมเปิดทําการตั้งแต	7	โมงเชาถึงเที่ยงคืน
ทุกวัน	ออกจากสถานีปลายทางพีคแทรมดานลางตรงถนนการเดนในเซ็นทรัล
ทุกๆ	10-15	นาที

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



เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญที่ตั้งอยูที่บริเวณศาลเจาที่ตั้งอยูบนอาวรี
พัลสเบยและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล	ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อ
กันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้	3	ปี

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง	ที่ขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ
ซึ่งสรางขึน้มาบูชาหวองตาเซียน

วัดนางชี	หรือ	Chi	Lin	Nunnery	ซึ่งตั้งอยูที่	diamond	hill	ฝ่ังเกาลูน	ภายใน
บริเวณวัดนางชี	ยังมีสวนเล็กๆไวใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมบรรยากาศ	วัด
นางชี	หรือ	Chi	Lin	Nunnery	น่ีสรางในรูปแบบของราชวงศถัง	ซึ่งการสราง
โดยไมใชตะปูเลย	บรรยากาศภายในวัดน้ันสวยงามและเงียบสงบมาก	มีบอบัว
และตนบอนไซดัดไดรูปทรงสวยงาม	ขางในวัดแตละหองก็จะมีพระพุทธรูป
ประดิษฐานอยูภายใน	เป็นวัดที่อยูในยานเกาลูนประเทศฮองกง	ซึ่งภายในมี
ขนาดใหญมากและมีทั้ง	สํานักชี	หอพักนักทองเที่ยว	รานปาหาร	และอื่นๆอีก
มากมาย

ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก	เลือกซื้อสินคา
ประเภทตางๆ	อยางเต็มอิ่มจุใจ	ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน	หรืองบประมาณ
เทาใดศูนยการคาชั้นเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ	ศูนยการคาที่กวาง
ขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอร
นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก	อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับ
อาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง	หรือ
เลือกชอปป้ิงที่โอเชี่ยนเทอรมินัล	แหลงรวมสินคา	Brand	Name	ชั้นนําที่มีให
เลือก



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

	พักที่	CRUISE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	แบบติ่มซํา
นําทานเดินทางสู	ทาเรือเฟอรรี	่เพื่อขามสู	มาเกา	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)
นําทาน	ผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเล	สรางดวยทองสัมฤทธิท์ั้งองคมีความสูง	18	เมตร
นําทานเดินทางสู	วัดอามา	ใหทุกทานไดกราบไหวเจาแมทับทิมที่วัดอามา	ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ

สําหรับวัดแหงน้ี	ตั้งอยูใกลกับทะเลทางตอนใตของเกาะมาเกา	ภายในวัดมีจุดกราบไหวขอพรอยูหลายจุด	ซึ่ง
แตละจุดจะอยูบนเนินเขาตั้งเดินขึน้ไปบันไดไป	ในแตละชั้นก็จะมีทั้งศาลเจา,	ศาลา,	ประตูโบราณ,	สิ่งศักสิทธิ ์
ตางๆใหเราไดขอพร	สถาปัตยกรรมภายในวัดน้ันงดงามเป็นสไตลจีนโบราณ	จึงทําใหคนนิยมเดินทางมากราบ
ไหวและเที่ยวชมบริเวณตางของวัดอามาแหงน้ี
นําทานแวะถายรูป	โบสถเซนตปอล	สรางขึน้ในปี	1580	แตถูกทําลายถึงสองครั้ง	ในปี	1595	และ	1601	ตาม

ลําดับจนกระทั่งเกิดเพลิงไหมในปี	1835	โบสถถูกทําลายจนเหลือแตดานหนา
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เซนาโดสแควร	อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	
นําทาน	แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมือง	รวมถึงวิตามินตางๆ	ในราคาโดนใจ	อาทิ	เชน	วิตามินสกัดจากปลา

ทะเลน้ําลึก,	น้ํานมผึง้ที่ชวยบํารุงผิวพรรณ	หรือหมูแผน	เป็นตน
นําทานเดินทางสู	เวเนเซีย่น	โรงแรมครบวงจรใหญที่สุดในเอเซีย	เชิญทานสัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแหง

ใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพดวยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง	และชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชื่อ
ดังมากมายกวา	350	ราน	หรือ	ลองเรือกอนโดลา(ไมรวมอยูในรายการราคาประมาณ	ทานละ	120	เหรียญ)
ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน	ซึ่งมีอยูทั้งหมด	4	โซนใหญ
**	หมายเหตุ	ไมอนุญาตใหเด็กทีมี่อายุตํ่ากวา	21	ปี	เขาไปภายในคาสิโน	และไมอนุญาตใหทําการ

บันทึกภาพใด	ๆ	ภายในคาสิโนทัง้สิ้นและควรแตงกายสุภาพ	**

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินมาเกา
19.00	น.	กลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบิน	AIR	MACAU	เที่ยวบินที่	NX882	(บริการอาหารและ	เครื่องดื่ม

บนเครื่อง)
20.50	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	แบบติ่มซํา

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา



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

เป็นหน่ึงในวัดที่เกาแกที่สุดบนเหาะมาเกา	ซึ่งชื่อน้ันคาดวามาจากเชื่อเกาะมา
เกา	สรางเพื่อบูชาเทพมัตสึ	เทพเจาแหงการประมง

เป็นซากของโบสถที่มีอายุเกาแกและสวยงาม	เคยเป็นโบสถและโรงเรียน
เซนตปอล	ซึ่งเป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

เป็นจตุรัสที่อยูในเมืองมาเกา	ซึ่งตั้งชขื่อตามสถานที่นัดพบของชาวโปรตุเกส
และจีน	เคยมีรูปป้ันขนาดใหญ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง



ลองเรือกอนโดลา(ไมรวมอยูในรายการราคาประมาณ	ทานละ	120	เหรียญ)
ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา	21	ปี	เขาไปภายในคาสิโน	และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใด	ๆ	ภายใน

คาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ
***(บริการอาหารและ	เครื่องดื่มบนเครื่อง)***
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึน้ไปและเหลือหนา

กระดาษอยางตํ่ า	2	หนา	หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง	ในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	10	ทาน	โดย

จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและอยางนอย	10	วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	(หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางบ
ริษทัฯ	ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)
หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	เพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทาง	หรือ	สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	และ	เวลาบิน	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
โรงแรมที่พัก	และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสม	และคํานึงถึงผลประโยชน

และความปลอดภัยของลูกคาเป็นหลัก
บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทอง

เที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ	โรงงานจิวเวอรรี่	,	รานหยก	,	รานขนมของฝาก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย
เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซึ่ง
จะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึน้จากทาน	เป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	ทาน	/	ราน
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลขที่

หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่ทานมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทั
พรอมการชําระเงินมัดจํา
บริษทัฯ	ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน	กรณีที่ทานเดินทาง	1	ทาน	จะตองจายคาพักเดี่ยว

เพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน
ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง	เขา-ออก	ไดตามวันเดินทางที่ระบุ	กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบกอนการ

ทําจองทัวร
ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง

รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย
ตัว๋เครื่องบินที่ใชเป็นแบบกรุปไมสามารถเลือกที่น่ังลวงหนาได	(ทานจะไดรับที่น่ังแบบสุมเทาน้ัน)
หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวน้ัน	3	วัน	กอนเดินทาง	ทานจะไดรับใบนัด

หมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง	1	วัน	กอนเดินทาง	หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผูเดินทางอีกครั้ง
ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไม

ตองซื้อ	โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา
เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

กรุณาชําระเงินมัดจํา	ทานละ	10,000	บาท	หรือ	ทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชั่น	(ภายใน	48	ชั่วโมง	หรือ	2	วัน	นับ
จากวันที่ทําการจอง)
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15	วัน	กอนการเดินทาง	(กรณีไมชําระเงิน	หรือ	ชําระเงินไมครบภายในกําหนด

รวมถึง	กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ	ใหถือวาทานสละสิทธิ)์
หากชําระเงินในแตละสวนแลว	กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน	ใหเจาหนาที่ทุกครั้ง



รบกวนสแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน	สงภายใน	5	วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัด	ไป	–	กลับ	พรอมกรุปเทาน้ัน
2.	ที่พักโรงแรม	3	ดาว	2	คืน	ตามโปรแกรม	(จัดใหพักหองละ	2	ทาน	แบบ	TWIN	เทาน้ัน)
**	เน่ืองจากทางโรงแรมมีบริการเฉพาะหองพักคูหรือหองพักเดีย่วเทานัน้	ไมมีบริการหองเสริมเตียง

สําหรับพัก	3	ทาน	**	ฉะนัน้ถามีผูเดินทาง	3	ทาน	อีก	1	ทาน	ตองชําระคาหองพักเดีย่ว	4,500	บาท	(เพิม่
จากคาทัวร)	**
3.	คาอาหาร	4	มื้อ	ตามโปรแกรม	(หากทานไมทานอาหารมื้อใด	จะไมสามารถคืนเงินได)
4.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามโปรแกรม
5.	คารถโคชปรับอากาศ	รับ-สง	สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6.	คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งราคาทัวรน้ี	เป็นอัตรา

เรียกเก็บ	ณ	วันที่	22	ธันวาคม	2560	เป็นเงิน	2,500	บาท	(หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน	ทานตองชําระ
เพิ่ม)
7.	คาระวางน้ําหนักกระเปา	โหลดใตทองเครื่อง	จํากัดไมเกินทานละ	20	กิโลกรัม
8.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น	คุมครองในวงเงินไมเกิน	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)	**	คุมครองตั้งแต	อายุ	16	–	69	ปี	เทาน้ัน	**
หมายเหตุ:	กรณีผูเดินทางมีอายุ	1	เดือน-15	ปี	และผูเดินทาง	อายุ	70	ปี	ขึน้ไป	คุมครองเพียง	50%	ของวงเงิน

คุมครอง	และ	สําหรับผูเดินทาง	อายุไมถึง	1	เดือน	กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ	ทั้งสิ้น	**
ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิ่มเติมกับทาง

บริษทัได	**ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่	330	บาท	ขึน้อยูกับระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีตองการใบกํากับภาษี)
3.	คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	1,500	บาท/ทริป/ตอทาน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ	,	ในสวนคา

ทิปหัวหนาทัวร	ขึน้อยูกับความพึงพอใจของทาน)

หมายเหตุ	:
กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
บริษทัขอสงวนสิทธิ	์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเป็นหมูคณะแบบจอยทัวรเทาน้ัน	กรณี

ตองการตัดกรุปเหมา	โปรดสอบถามทางบริษทัอีกครั้ง	หากเป็นนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	หรือ	พระสงฆ	เก็บคาใช
จายเพิ่ม

Passport	:	ควรมีอายุการเดินทางคงเหลือไมนอยกวา6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น	และ

รวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา



หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข	เน้ือ

สัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับในอัตรา
ที่สูงมาก

แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	ขึน้ไป	คืนคาใชจายทั้งหมด	
แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
แจงยกเลิกนอยกวา	1-14	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดินทางไมครบตาม

จํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน	
กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะพิจารณา

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

น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคา
ทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไวใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกง

โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและฮองกง	เซินเจิ้น	จูไห	ขึ้นอยูกับ
การพิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
หัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง		พรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


