
#12891        ทัวร�ฮ�องกง มาเก�า จ�ไห� เซิน
เจ��น 3 วัน 2 คืน เวเนเชี่ยน หมุ�บ�านฮา
กกากันเคิง วัดหวังต�าเซียน บิน FD



วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-มาเก๊า(สนามบินนานาชาติมาเก๊า) ( FD762 : 10.20-13.45)-
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เซนาโด้สแควร-์เวเนเช่ียน-จูไห่ 

07.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบินแอรเ์อเชียโดยมีเจา้หนา้ที่
คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

10.20 น. ออกเดินทางสู่มาเก๊า  โดยสายการบินแอรเ์อเซีย เที่ยวบินที่ FD762 (บนเครื่องมีบรกิารขายอาหารและเครื่องดืม่) 

13.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาเก๊า (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมือง 
“มาเก๊า”เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมี
ชาวจีนกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาติดัง้เดิมจนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบนีเ้พื่อ
ติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบนีท้ี่ส  าคัญคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขา้มาอย่างมากมายท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่าง
วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกไดว้่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บน
ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น า้เพิรล์ในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตเุกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวนัที่
19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้ับสาธารณรฐัประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึ่ง ในเขต
ปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบรูณแ์ต่ยงัคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ 
จากนั้นผ่านชมเจา้แม่กวนอิมรมิทะเลรูปองคเ์จา้แม่กวนอิมสมัฤทธ์ิประทบัยืนบนโคมทรงดอกบวั ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรา้งขึน้เพ่ือ
เป็นอนสุรณใ์หก้บัมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนใหก้บัประเทศจีน 

 
จากนัน้น าท่านมายงัซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลที่สรา้งขึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ิทยาลยัเซนตป์อล
ที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตรเ์ดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล(St. Paul’s College) เป็น
โบราณสถานที่ยงัหลงเหลืออยู่ของวิทยาลยัเซนตป์อลคือประจกัษ์พยานการก่อตัง้มหาวิทยาลยัของตะวนัตกใน ภูมิภาคตะวนัออก
ไกลและไดร้บัการวางหลกัสตูรการศึกษาไวอ้ย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบนัถูกมาเป็นสญัลักษณป์ระจ า



เมืองมาเก๊า 
เซนาโดส้แควร ์ซึ่งโดดเด่นดว้ยพืน้ถนนที่ปลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคล่ืนลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส อิสระให้
ท่านไดเ้ดินเที่ยวและแวะซือ้สินคา้ที่มีชื่อเสียงและสินคา้แผงลอยมากมาย  
จากนัน้น าท่านแวะซือ้ขนมพืน้เมืองมาเก๊า ขนมทารต์ไข่และทองพบัห่อสาหรา่ยที่ขึน้ชื่อ 

 
น าท่านชม The Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้่านอิสระพกัผ่อนถ่ายรูปและชมความงาม
สมัผสัเมืองจ าลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศยัซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND 
CANAL SHOP มีรา้นอาหารชื่อดงัใหท้่านไดส้มัผสักบัภตัตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนตู่างๆที่ท่านชื่นชอบและรา้นคา้แบรนด์
เนมหลากหลายกว่า300 รา้นเช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA 
(ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ120เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเส่ียงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซน
ใหญ่ ** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กที่มีอายุต ่ากว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตใหท้ าการบนัทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทัง้สิน้
และควรแต่งกายสภุาพ 

 
เดินทางสู่จไูห่โดยรถโคช้ปรบัอากาศผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 
500 เมตร)   ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45 -60นาที  เมืองจูไห่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จไูห่”  ไดร้บัการยกย่องจากสหประชาชาติใหเ้ป็น “เมืองมหศัจรรยแ์ห่งสาธารณรฐัประชาชน
จีน” 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั จไูห่ Jingjingzhixing Hotel หรือเทียบเท่า 

 
 



  

วันที ่2 จูไห่-เซินเจิน้-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปป้ิงหลอวู่-ชมโชวม์่านน ้า 3 มิติ (3D Water Show) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที่พกั   

..หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิน้ (โดยรถโคช้) ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็น
เมืองเศรษฐกิจการคา้ที่ส  าคัญของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดว้ย..จากนัน้น าทุกท่านสู่
หมู่บา้นฮากกากนัเคิงถกูสรา้งขึน้ตามสไตลก์ารสรา้งบา้นของชาวฮากกา  ก่อนหนา้ที่เมืองเซินเจิน้จะถกูแต่งตัง้ใหเ้ป็นเขตเศรษฐกิจ
แห่งแรกของประเทศจีน คนพืน้เพของเมืองเซินเจิน้ลว้นเป็นชาวฮากกาทัง้สิน้ เพื่อใหค้นรุน่หลงัไดร้  าลึก และ ศึกษาถึงความเป็นมา
ของเซินเจิน้ รฐับาลจีนจึงไดล้งทุนใหม้ีการสรา้งหมู่บา้นฮากกากันเคิงขึน้ ที่นี่เราจะไดเ้ห็นประเพณี วฒันธรรมของชาวจีนฮากกา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตกแต่งอาคารบา้น อาหารการกิน ประวตัิความเป็นมาของชาวจีนฮากกาในอดีต  
น าท่านเดินทางสู่ศูนยส์มุนไพรจีนหรือบวัหิมะ และชมสินคา้พืน้เมืองของเมืองเซินเจิน้ อาทิเช่น หยก ยางพารา ฯลฯ เพื่อฝากคนที่
ท่านรกั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
 จากนัน้ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการต่อราคาสินคา้มากกว่า 50% ท่ีคนไทยขนานนามว่า มาบญุครองเซินเจิน้ หรือหลอวู่ ซิตี ้ท่านจะพบ

กับสินคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชื่อดังมากมาย  อาทิ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis 
Vuitton, Choleฯลฯ 
น าท่านชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์่านน า้แบบ 3D (ปิดวนัจนัทร ์โปรแกรมอาจจะมีปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม) 
เป็นโชวท์ี่เก่ียวกับเด็กหญิงผูก้ลา้กับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปีกแห่งความรกั" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถู ก
ท าลายจากมนต(์มลพิษ)ในป่าโกงกาง ท่ีใชทุ้นสรา้งกว่า 200 ลา้นหยวน จดัแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็น
โรงละครทางน า้ขนาดใหญ่ที่สามารถจไุด ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดือนในการสรา้งแท่นแสดงบนน า้ที่ใหญ่ที่สดุในโลกครอบคลมุพืน้ที่ 
5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความทา้ทายเก่ียวกบัเทคโนโลยี และสรา้งเพื่อเป็นตวัแทนของธรรมชาติ การแสดงบน
เวทีมีทัง้หมด 4 องคป์ระกอบ ผสมผสานกับมหศัจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมือนจรงิ  การแสดงใชอุ้ปกรณ ์เช่น แสงเลเซอร ์ ไฟ  
เครื่องเปล่งแสง  ม่านน า้  ระเบิดน า้ ฯลฯ กว่า600ชนิด  เป็นโชวน์ า้ที่ใหญ่และทันสมัยที่ สุดในโลก โชวก์ารแสดงส่ือประสมใน
ช่วงเวลากลางคืน เป็นสญัลกัษณใ์หม่ในท่าเรือ OCT 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั เซินเจิน้ Shanshui Trends Luohu Hotel หรือเทียบเทา่ 

 

วันที ่3 
เซินเจิน้-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย-ถนนนาธาน-ฮ่องกง(สนามบนิ
ฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(FD503 : 22.10-23.50) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)  

น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื่อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมนุกงัหนัทองแดง ที่เชื่อกนัว่าถา้หมนุ 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชั่ว

รา้ยและ น าแต่สิ่งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดันีใ้นวนัขึน้ปีใหม่ 



 
น าทา่นเดินทางสู่ วดัหวงัตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดันีว้่า หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่

เดินทางมาวดันีเ้พื่อขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง  ไรโ้รคภัยน าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชนท์ี่ไดร้ับ

รางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้  น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรร์ี่ และรา้นหยก  ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังาน

ดีไชนท์ี่ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้   

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 

 น าท่านเดินทางสู่แหล่ง ชอ้ปป้ิงที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทกุมมุโลก ท่านจะไดเ้ลือก
ซือ้สินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจใุจ ไม่ว่าคณุจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศนูยก์ารคา้ชัน้เลิศของฮ่องกงมีทกุสิ่ง
ที่คณุตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ที่กวา้งขวางเหล่านีเ้ป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ที่จ  าหน่ายสินคา้ แบรนดเ์นมของดีไซนเ์นอรน์านาชาติชื่อดงัจาก
ทั่วทุกมมุโลก อีกทัง้ยงัเป็นท่ีที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชัน้เลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ 
เลือกชอ้ปป้ิงที่ โอเชี่ยนเทอรม์ินัล แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั้นน าที่มีใหเ้ลือกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาทิ ESPRIT, 
EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนทูี่ TOY’S US  
 **อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั** 

 สมควรแกเ่วลาเดินทางสู่สนามบนิ Hongkong International Airport 
22.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกงเพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD503  

(บนเครื่องมีบรกิารขายอาหารและเครื่องดื่ม) 
23.50 น. เดินทางถงึสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ… 

 

 

 



ราคาแนะน าเพยีง 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 21-23 กมุภาพนัธ ์63 8,888 11,888 11,888 11,888 3,000 

วนัท่ี 28 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 9,888 12,888 12,888 12,888 3,000 

วนัท่ี 13-15 มีนาคม 63 9,888 12,888 12,888 12,888 3,000 

วนัท่ี 20-22 มีนาคม 63 9,888 12,888 12,888 12,888 3,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าค่าทวัร ์ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินค่าทวัรแ์ลว้เท่านัน้ 
2.        โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน  
          หรือ 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต ่า 6 หนา้ 
          หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุร 
          เดินทางไปตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

5.      ชาวตา่งชาตเิก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซา่ส าหรบัต่างชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้  าเนนิการยื่นวีซ่าเอง 

           บรษิัททวัรส์ามารถแนะน าการบ่ืนวีซา่ได ้

6. การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป (10 ท่าน คอนเฟิรม์เดินทางมีหวัหนา้ทัวร)์ ถา้
ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  

 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
 
 

 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถท าคืนไดใ้นกรณีลกูคา้ที่มีวีซ่าอยู่แลว้และส าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน้) 
10.         กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯ

ขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
11. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
12. ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเ์อเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส ์Economy class 30 

กิโล / เอมิเรตส ์Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอรไ์ลน ์20 กิโล / คาเธ่ยแ์ปซิฟิค 30 กิโล/ แอรม์าเก๊า 20 กิโล 
ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ 
 
 



 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ  เนื่องจากสายการบินแอรม์าเก๊า ไม่สามารถท าการ REFUND ได ้

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 



2. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการ

บิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุฮ่องกง
ดอลลาร ์

หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทกุเมือง ทางบรษิัทจะเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จาก 
        ท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / รา้น      
 
 
 
 
 


