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เร่ิมต้นเพียง19,520.- 

เดนิทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 62 

เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง FD760: 06.45-10.20)-มำเก๊ำ – ฟิชเชอร์แมนวำร์ฟ–โบสถ์เซนต์ดอมินิก–พิพิธภณัท์ศิลปะมำเก๊ำ–– ร้ำน

ขนม– ชมน ำ้พเุต้นระบ ำ Wynn Hotel 

วนัท่ี 2. มำเก๊ำ อิสระเต็มวนั 

วนัท่ี 3. ฮ่องกง –ช้อปปิง้ยำ่นจิมซำจุย่–Symphony Of Light 
วนัท่ี4. ฮ่องกง –เจ้ำแมก่วนอมิหำดรีพลสัเบย์–วดัทินหวั–วดัเจ้ำแมก่วนอิมฮองฮ ำ– ร้ำนจิวเวอร์ร่ี –ร้ำนหยก –วดัแชกงหมวิ–สนำมบนิฮ่องกง (เช็คแล็
บก็อก) – กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง FD503:22.20-00.10) 
 
 



วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง FD760: 06.45-10.20)-มำเก๊ำ – ฟิชเชอร์แมนวำร์ฟ–โบสถ์เซนต์ปอล์– 
โบสถ์เซนต์ดอมินิก–พพิธิภณัท์ศิลปะมำเก๊ำ– ร้ำนขนม– ชมน ำ้พเุต้นระบ ำ Wynn Hotel 

04.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินดอนเมอืง อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศชัน้ 2 เคำน์เตอร์สำยกำรบินแอร์เอเชีย โดยมเีจ้ำหน้ำที่
คอยอ ำนวยควำมสะดวกจดัเตรียมเอกสำรกำรเดินทำงและสมัภำระให้กบัทำ่น 

06.45 น. ออกเดินทำงสูม่ำเก๊ำ  โดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย เทีย่วบินที่ FD760  (บนเคร่ืองมีบริกำรขำยอำหำรและเคร่ืองดืม่) 
10.20 น. 

เดินทำงถงึสนำมบินมำเก๊ำ (เวลำท้องถ่ินเร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) ผำ่นกำรตรวจเอกสำรและสมัภำระในกำรเข้ำเมือง 
“มำเก๊ำ”เป็นเมืองทีม่ีประวตัศิำสตร์อนัยำวนำนและนำ่สนใจ ในอดีตมำเก๊ำเป็นเพียงแคห่มูบ้่ำนเกษตรกรรมและประมงเลก็ๆโดยมี
ชำวจีนกวำงตุ้งและฟเูจีย้นเป็นชนชำตดิัง้เดิมจนมำถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชำวโปรตเุกสได้เดินเรือเข้ำมำยงัคำบสมทุรแถบนีเ้พื่อ
ติดตอ่ค้ำขำยกบัชำวจีนและมำสร้ำงอำณำนิคมอยูใ่นแถบนีท้ี่ส ำคญัคือชำวโปรตเุกสได้น ำพำเอำควำมเจริญรุ่งเรืองทำงด้ำน
สถำปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชำตติะวนัตกเข้ำมำอยำ่งมำกมำยท ำให้มำเก๊ำกลำยเป็นเมอืงที่มี่กำรผสมผสำนระหวำ่ง
วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยำ่งลงตวัจนสำมำรถเรียกได้วำ่เป็น “ยโุรปใจกลำงเอเชีย”มำเก๊ำอยูใ่นเขตมณฑลกวำงตุ้งบน
ชำยฝ่ังทะเลด้ำนตะวนัตกของสำมเหลีย่มปำกแมน่ ำ้เพิร์ลในอดีตมำเก๊ำเป็นอำณำนิคมของโปรตเุกส นำนถึง 400 ปี จนกระทัง่วนัที่
19 ธนัวำคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท ำพิธีสง่มอบมำเก๊ำคืนให้กบัสำธำรณรัฐประชำชนจีน นบัจำกนัน้มำเก๊ำได้กลำยเป็นหนึง่ในเขต
ปกครองพิเศษของจีนอยำ่งสมบรูณ์แตย่งัคงสภำพกำรเมืองกำรปกครองในรูปแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ  

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 จำกนัน้ไปยงั ฟิชเชอร์แมน วำร์ฟ Macau Fisherman’s Wharf แหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีพืน้ท่ีขนำดใหญ่โดยแตล่ะโซนก็จะแบง่ออกเป็นธีม

ตำ่งๆ ซึง่ถกูแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 3 โซนใหญ่ ๆ คือ โซนของทำ่เรือแหง่รำชวงศ์ (Dynasty Wharf) บริเวณนีจ้ะมีอำคำรสถำปัตยกรรม
ของจีนในยคุรำชวงศ์ถงั เป็นบริเวณที่เตม็ไปด้วยสถำปัตยกรรมโบรำณแบบจีนในช่วงรำชวงศ์ถงั, โซนประเทศตะวนัออกผสมผสำน
กบัประเทศแถบตะวนัตก (East Meets West) พืน้ท่ีบริเวณนีจ้ะห้อมล้อมไปด้วยสถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกและตะวนัออกอยู่
รวมกนั เช่น โคลอสเซียมจ ำลอง, อำคำรสไตล์อียิปโบรำณ, ตกึช้อปปิง้ทรงยโุรป, และโซนทำ่เรือแหง่ต ำนำน (Legend Wharf) เป็น
พืน้ท่ีของร้ำนค้ำ โรงแรม ร้ำนอำหำร และคำสโินภำยในโซนตำ่งๆก็จะมีทัง้จดุถ่ำยรูปสวยๆ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร แนะน ำให้ช่วงเช้ำหรือ
เย็น เพรำะแดดจะไมร้่อน เดินเลน่ได้เพลนิๆ …จำกนัน้น ำทำ่นมำยงัซำกประตโูบสถ์เซนต์ปอลที่สร้ำงขึน้ระหวำ่ง ค.ศ.1602-1640 แต่
โดนไฟไหม้ในปี 1835 ท ำให้วิทยำลยัเซนต์ปอลที่อยูต่ดิกบัโบสถ์ ก็กลำยเป็นซำกด้วยเช่นกนัโดยรวมแล้วโบสถ์มำแตร์เดอีเดิม 
วิทยำลยัเซนต์ปอล(St. Paul’s College) เป็นโบรำณสถำนท่ียงัหลงเหลอือยู ่ ...โบสถ์เซนต์โดมินิก (St. Dominic’s Church) ทีถื่อ
เป็นหนึง่สถำนท่ีส ำคญัทำงประวตัิศำสตร์ของมำเก๊ำ สร้ำงตัง้แตปี่ 1587 ในสไตล์บำร็อคผสมมำเก๊ำนีสโดยบำทหลวงชำวสเปน 
นิกายโดมินิกนั..อิสระให้ทำ่นได้เดินเที่ยวและแวะซือ้สนิค้ำทีม่ีช่ือเสยีงและสนิค้ำแผงลอยมำกมำย... จำกนัน้น ำทำ่นแวะซือ้ขนม
พืน้เมืองมำเก๊ำ ขนมทำร์ตไขแ่ละทองพบัหอ่สำหร่ำยที่ขึน้ช่ือ... 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร เมนพูิเศษโปรตเุกส 



 พิพิธภณัท์ศิลปะมำเก๊ำ (Macau Museum of Art) เป็นพิพิธภณัท์ศิลปะเพียงแห่งเดียวในมำเก๊ำ จดัแสดงอยูภ่ำยในสว่นของอำคำร 
Cultural Center มีทัง้หมด 5 ชัน้ ที่มีกำรแบง่โซนในกำรจดัแสดงแตกตำ่งกนั ที่ชัน้ 4 จะเป็นโซนจดัแสดง ภำพวำด ตวัอกัษรและงำน
เซรำมิกจำกประเทศจีน ที่ชัน้ 3 จะเป็นรูปภำพประวตัิศำสตร์และผลงำนศิลปะร่วมสมยัของมำเก๊ำ ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นผลงำนสไตล์
ยโุรปที่บอกเลำ่เร่ืองรำวกำรใช้ชีวิตอยู่ที่มำเก๊ำ สว่นที่ชัน้ 2 จะเป็นห้องจดัแสดงพิเศษขนำดใหญ่ที่จะหมนุเวียนผลงำนและกำรจัด
แสดงไปเร่ือยๆ สว่นที่ชัน้หนึ่งจะเป็นโซนจดัแสดงที่แบ่งย่อยเป็นหลำยๆห้องเพื่อกำรจดัแสดงผลงำนที่ไม่ใหญ่มำก รวมทัง้มีร้ำนค้ำ 
ร้ำนอำหำร คำเฟ่ไว้คอยให้บริกำรอยู่ที่ชัน้ 1 ด้วย ชมน ำ้พุเต้นระบ ำบริเวณหน้ำโรงแรม Wynn Hotel แสง สี เสียง สร้ำงควำม
ประทบัใจให้แก่นกัทอ่งเที่ยวที่ผำ่นไปมำ และสำมำรถนัง่กระเช้ำหน้ำโรงแรมได้ ก่อนกลบัโรงแรมที่พกั 

ที่พกั เดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั มำเก๊ำ Regency Hotel  หรือเทียบเทำ่ 

วันที่ 2 มำเก๊ำ อิสระเต็มวนั 
เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำโรงแรม ณ ที่พกั   

 ให้ทำ่นเทีย่วเองกบัเมืองมำเก๊ำ อำหำร คำสดิน ช้อปปิง้ สสถำนท่ีทอ่งเที่ยวมำกมำยอยำ่งเตม็อิ่ม หรือสนใจจะไปชมท้องฟ้ำจ ำลองที่ 
THE VENETIAN RESORT โรงแรมสดุหรูเลศิอลงักำรในบรรยำกำศลำสเวกสัให้ทำ่นอิสระพกัผอ่นถ่ำยรูปและชมควำมงำมสมัผสั
เมืองจ ำลองลำสเวกสัและได้ชมท้องฟ้ำจ ำลองเสมือนจริงภำยในเวเนเช่ียนตำมอธัยำศยัซึง่แบง่เป็นโซนตำ่งๆ เช่น GRAND CANAL 
SHOP มีร้ำนอำหำรช่ือดงัให้ทำ่นได้สมัผสักบัภตัตำคำรกวำ่ 30 แหง่ เพื่อลิม้ลองเมนตูำ่งๆ ท่ีทำ่นช่ืนชอบและร้ำนค้ำแบรนด์เนม
หลำกหลำยกวำ่300 ร้ำน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลอ่งเรือกอนโดลำ่ GONDOLA (ไม่
รวมอยูใ่นรำยกำร รำคำทำ่นละ 120 เหรียญ) ลอ่งไปตำมคลองเวนิชภำยในโรงแรมหรือจะ เสีย่งโชคคำสโินซึ่งมีอยูท่ัง้หมด 4 โซน
ใหญ่ ** (ไมอ่นญุำตให้เดก็ที่มีอำยตุ ่ำกวำ่ 21 ปี เข้ำไปภำยในคำสโิน และไมอ่นญุำตให้ท ำกำรบนัทกึภำพใด ๆ ภำยในคำสโินทัง้สิน้
และควรแตง่กำยสภุำพ)  

 อิสระอำหำรกลำงวนั – ค ่ำตำมอธัยำศยั 
ที่พกั เดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั มำเก๊ำ Regency Hotel  หรือเทียบเทำ่ 

วันที่ 3 ฮ่องกง –ช้อปปิง้ย่ำนจิมซำจุ่ย–Symphony Of Light 

เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำโรงแรม ณ ที่พกั 
ให้ทำ่นอิสระช้อปปิง้ถนนนำธำนตำมอธัยำศยั เช่น ช้อปปิง้ที่ Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิค้ำแบรนด์เนมช่ือดงัตำ่งๆ 
ระดบัโลกกวำ่ 700 ร้ำนค้ำ อำทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, 
Chole ฯลฯ  ห้ำงขำยของเด็กเลน่ Toy r'us ร้ำนช้อปปิง้สนิค้ำปลอดภำษีที่ DFS  Galleria   

กวางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 น ำทำ่นชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสยีงสดุตระกำรตำตอบโต้กนัตำมจงัหวะเสยีงเพลงSymphony of Lights (โชว์รอบ 20.00 

น.  ในกรณีเดินทำงมำทนัเวลำ) 
ที่พกั น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั ฮ่องกง IClub Matauwai หรือเทียบเทำ่ 

  

วันที่ 4 
ฮ่องกง –เจ้ำแม่กวนอิมหำดรีพลสัเบย์–วดัทินหวั–วดัเจ้ำแม่กวนอิมฮองฮ ำ– ร้ำนจิวเวอร์ร่ี –ร้ำนหยก –
วดัแชกงหมิว–สนำมบินฮ่องกง (เช็คแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง FD503:22.20-00.10) 

เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภตัตำคำร แบบติ่มซ ำ 



...จำกนัน้น ำท่ำนนมสักำรขอพรจำกเจ้ำแมก่วนอิมและเทพเจ้ำแหง่โชคลำภ ณ ชำยหำดรีพลัส์เบย์ สร้ำงขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะ
ปีจะมีนักท่องเท่ียวจ ำนวนมำกเดินทำงมำสกักำรบูชำขอพรศกัดิ์สิทธ์ิจำกเจ้ำแม่กวนอิมเจ้ำแม่ทับทิมและเทพเจ้ำแห่งโชคลำภ 
โดยเฉพำะกำรขอลกูที่เช่ือกนัวำ่ถ้ำใครมำขอก็มกัสมหวงัทกุครัง้ไป ...เจ้ำแม่กวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวดัเจ้ำ
แม่กวนอิมที่มีช่ือเสียงแห่งหนึง่ในฮ่องกง ขอพรเจ้ำแมก่วนอิมพระโพธิสตัว์แห่งควำมเมตตำ ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษำวดัเจ้ำแม่
กวนอิมที่ Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวดัเก่ำแก่ของฮ่องกงสร้ำงตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวดัขนำดเล็ก  แต่เป็นวดั
เจ้ำแมก่วนอิมที่ชำวฮ่องกงนบัถือมำก แทบทกุวนัจะมีคนมำบชูำขอพรกนัแนน่วดั ถ้ำใครที่ชอบเสีย่งเซียมซีเขำบอกวำ่ที่น่ีแม่นมำกที่
พิเศษกวำ่นัน้ นอกจำกสกักำระขอพรแล้วยงัมีพิธีขอซองอัง้เปำจำกเจ้ำแม่กวนอิมอีกด้วย   ...วดัเจ้ำแมท่บัทิม ทินหวั ตัง้อยูท่ี่เขต Yau 
Ma Tei สกักำระตำมควำมเช่ือ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล มัง่มีโชคลำภ ประสบควำมส ำเร็จในสิ่งที่หวงั  เจ้ำแม่ทบัทิมคนฮ่องกงนบัถือ
มำก แม้แตช่ำวตำ่งชำติก็ยงัเดินทำงมำกรำบไหว้สกักำระ เพื่อควำมส ำเร็จ สมหวงั ตำมควำมเช่ือ 

กวางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 จำกนัน้น ำชมโรงงำนจิวเวอร์ร่ี ซึง่เป็นโรงงำนท่ีมีช่ือเสยีงที่สดุของฮอ่งกงในเร่ืองกำรออกแบบเคร่ืองประดบัทำ่นสำมำรถหำซือ้ได้ใน

รำคำพเิศษ !! และน ำทำ่นเลอืกซือ้ยำสมนุไพรจีนตำ่งๆ อีกมำกมำย ...จำกนัน้เดินทำงไป วดัแชกงหมิว เป็นวดัเก่ำแก่ที่มีควำม
ศกัดิ์สทิธ์ิมำก มีอำยกุวำ่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatinวดัแชกงสร้ำงขึน้เพื่อเป็นอนสุรณ์ถงึบคุคลส ำคญัคนหนึง่เป็นทหำรมช่ืีอวำ่ทำ่น
แชกง เนื่องจำกมีเหตกุำรณ์จลำจลเกิดขึน้ในทำงภำคใต้ของจีนและทำ่นแชกงได้ท ำวีระประวตัิไว้ ท ำให้คนทัว่ไปยกยอ่งและคนจีนมี
ควำมเช่ือถือวำ่หำกได้ไปกรำบไหว้และขอพรจำกทำ่นแชกงจะประสบผลส ำเร็จในทกุประกำร แล้วจะต้องไปหมนุกงัหนัน ำโชคที่
ตัง้อยูใ่นวดัเพ่ือจะได้หมนุเวียนชีวิตของเรำและครอบครัวให้มคีวำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำนหน้ำท่ีกำรงำน โชคลำภ ยศศกัดิ์ และถ้ำหำก
คนที่ดวงไมด่ีมเีครำะห์ร้ำยก็ถือวำ่เป็นกำรชว่ยหมนุปัดเป่ำเอำสิง่ร้ำยและไมด่ีออกไปให้หมด ในองค์กงัหนัน ำโชคมี 4ใบพดั คอืพร 4 
ประกำร คือ สขุภำพร่ำงกำยแข็งแรง, เดินทำงปลอดภยั, สมควำมปรำรถนำ และ เงินทองไหลมำเทมำ ในทกุๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรก
ตำมปฏิทินจีนชำวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมำวดันีเ้พื่อถวำยกงัหนัลมเพรำะเช่ือวำ่กงัหนัจะช่วยพดัพำสิง่ชัว่ร้ำยและโรคภยัไข้เจ็บ
ออกไปจำกตวัและน ำพำแตค่วำมโชคดเีข้ำมำแทน   

 ได้เวลำอนัสมควร พร้อมกนัท่ีจดุนดัพบ เดินทำงสูส่นำมบินฮ่องกง 
22.20 น. ออกเดินทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD503 
00.10 น. เดินทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : มนต์เสน่ห์ มาเก๊า ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน  BY FD 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
พักกบัผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 26-29 ก.ค. 62 22,520 20,520 20,520 20,520 8,000 

วันที่ 09-12 ส.ค.  62 22,520 20,520 20,520 20,520 8,000 

วันที่ 29 ส.ค.-01 ก.ย. 62 20,520 18,520 18,520 18,520 8,000 

วันที่ 05-08 ก.ย. 62 19,520 17,520 17,520 17,520 7,000 

วันที่ 11-14 ต.ค. 62 23,520 21,520 21,520 21,520 9,500 



วันที่ 20-23 ต.ค. 62 21,520 19,520 19,520 19,520 8,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำคำ่ทวัร์ ทำ่นละ 10,000 บำท โดยโอนเข้ำบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินคำ่ทวัร์แล้วเทำ่นัน้ 
2. สง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ที่เดินทำง ที่มีอำยกุำรใช้งำนไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง หำกไม่

สง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนญุำติยกเลกิกำรจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูค้ำอยู่ต่ำงจงัหวดั) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

4. หำกในคณะของทำ่นมีผู้ ต้องกำรดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไมส่ะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหน้ำทวัร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

5. กำรเดินทำงในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถ้ำผู้ โดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรือยกเลกิกำรเดินทำง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คำ่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใต้เง่ือนไขของสำยกำรบิน) 
2. คำ่ภำษีสนำมบินทกุแหง่ตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโค้ชปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. คำ่ห้องพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรือเทียบเทำ่ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เข้ำชมสถำนท่ีทอ่งเที่ยวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกต้องกำรเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่) 
 คำ่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวำ่งกำรเดินทำงวงเงินไมเ่กินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  



  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 
8. คำ่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คำ่วีซำ่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ำมำรถท ำคืนได้ในกรณีลกูค้ำที่มีวีซำ่อยูแ่ล้วและส ำหรับพำสปอร์ตไทยเทำ่นัน้) 
10.         กรณีที่ทำง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ำกรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทำงบริษัทขอเก็บคำ่วีซ่ำที่เกิดขึน้ตำมจริง และทำงบริษัทฯ

ขอ  สงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
11. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3 % 
12. ค่ำน ำ้หนกัสมัภำระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / กำรบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 

กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คำเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มำเก๊ำ 20 กิโล 
คำ่ประกนัวินำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแตล่ะสำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเก็บ 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำทิเช่น ค่ำเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนกัเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนด, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำ
เดินทำงหรือของมีคำ่ที่สญูหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นต้น 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
4. คำ่บริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะต้องดแูลกระเป๋ำและทรัพย์สนิด้วยตวัทำ่นเอง 
6. คำ่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ ทำ่นละ 1,500 บำท ตลอดทริป 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทได้ส ำรองที่นัง่พร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หำกท่ำนยกเลิกทวัร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตใุด 
ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรียกเก็บคำ่มดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคำ่ใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แล้วแต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ตำมที่เกิดขึน้จริง  เนื่องจำกสำยกำรบินแอร์มำเก๊ำ ไมส่ำมำรถท ำกำร REFUND ได้ 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบตัิตรงตำมที่ สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเทำ่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 



1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท 
3. แจ้งยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไมค่รบ

ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว้ (10ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้ เดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับริษัทต้องน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ และคำ่ธรรมเนียมวีซำ่ตำมที่ สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้ เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ
ตำมทำงบริษัทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมค่ืนคำ่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนัและบำง
โรงแรม  อำจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลให้คำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในกำรปรับเปลีย่นหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง 
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิสกุล
ฮ่องกงดอลลาร์ 
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