
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – วดัอาม่า– เจา้แม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนตป์อล – เวเนเชี�ยน – 

เดอะปารเิซียน – จูไห่ 

��.�� น พรอ้มกนัที�สนามบินดอนเมือง ชั�น 3 ประตู � เคานเ์ตอร ์2 สายการบิน AIR ASIA พบ

เจา้หน้าที�ทาํการเช็คอินตั �ว 
06.45 น. บินลดัฟ้าสู่ มาเกา๊ โดยเที�ยวบิน FD760  

��.�� น. ถึงสนามบิน มาเกา๊ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นําท่านเดินทางสู่ มาเกา๊ ซึ�งเป็นเมืองที�มี

ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและ

ประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟเูจี� ยนเป็นชนชาติดั�งเดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษที� 16 

ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี� เพื�อติดต่อคา้ขายกับชาวจีน และมาสรา้ง

อาณานิคมอยู่ในแถบนี�  ที�สําคัญคือชาวโปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน

สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข ้ามาอย่างมากมาย ทําใหม้าเก๊า

กลายเป็นเมืองที�มีการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวันออกและตะวนัตกอยา่งลงตัว จนเรียก

ไดว้า่เป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” นําท่านเดินทางสู่ วดัอาม่า หรอื ศาลเจา้แม่ทบัทิม ที�สรา้งขึ� น

เพื�ออุทิศถวายใหก้บัอามา่ องคเ์ทพทิดาแหง่ทอ้งทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ�งแกะสลัก

เป็นรปูเรือสาํเภาโบราณ เป็นสญัลักษณที์�บ่งบอกวา่ บริเวณนี�  คือ จุดแรกที�เจา้แม่อาม่าย่างเทา้

ขึ� นสู่แผ่นดินมาเก๊า ดา้นหน้ามีรูปปั� นสิงห์โตอยู่  2 ตัว มีความเชื�อว่าหากหมุนลูกแกว้ที�อยู่ใน

ปากไปทางขวา 3  ครั�ง ใหท้่านที�เกิดปีชงไหวว้ัดนี� เพื�อเสริมความเป็นสิริมงคล นําท่านแวะชม 

เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้แมก่วนอิมปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสัมฤทธิ�ทั�งองค ์มีความสูง 

18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกับแดด

เป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคนี์� เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกครึ�ง 

คือปั� นเป็นองคเ์จา้แมก่วนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตรเ์ป็นหน้าพระแม่มารี ที�เป็นเช่นนี� ก็เพราะว่า

เป็นเจา้แมก่วนอิมที�โปรตุเกสตั�งใจสรา้งขึ� นเพื�อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสที�ส่งมอบมา

เกา๊คืนใหก้บัจีน 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   



 

 

 
 
 
 
 

นําท่านชม วิหารเซนตป์อล โบสถแ์หง่นี� เคยเป็นส่วนหนึ�งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ�งก่อตั�งในปี 

1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชีย
ตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสรา้งขึ� นในปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครั�ง ในปี 1595 และ 
1601 ตามลาํดบั จนกระทั �งเกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั�งวิทยาลยั และโบสถถ์ูกทาํลายจนเหลือ
แต่ดา้นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าดา้นหน้าของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตล์
ผสมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยู่ที�นี� เพียงแห่งเดียวเท่านั�นในโลก นําท่านเยี�ยมชม 
THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ � ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของ

ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิ�งอาํนวยความสะดวกที�ใหค้วามบันเทิง 
และสถานที�ชอ้ปปิ� งที�แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนด์เนมชื�อดังมากมายกว่า ��� 
รา้น ใหท่้านไดส้ัมผัสกับภัตตาคาร กว่า �� แห่ง เพื�อลิ� มลองเมนูต่างๆ ที�ท่านชื�นชอบ ท่าน
สามารถนั�งเรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะ
เสี�ยงโชคคาสิโน ซึ�งมีอยูท่ั�งหมด � โซนใหญ่  จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  

ใหท้่านได้สัมผัสบรรยากาศของ  จากนั�นเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที�จ ําลองมาจาก
ฝรั �งเศส  ซึ�งหอไอเฟลที�มาเก๊าถือไดว้่าเป็นหอไอเฟลจําลองที�ใหญ่ที�สุดและเหมือนจริงที�สุดใน
โลก โดยมีการประดบัไฟทั�งหมด �,��� ดวง และมีความสงูถึง �� ชั�น โดยท่านสามารถขึ� นไป
ชมวิวที�ชั�น � และ ชั�น �� โดยที�ชั�นนี� ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของ
ฝั�งโคไทของมาเก๊า สามารถขึ� นชมวิวไดต้ั�งแต่เวลา ��.�-��.�� น. (ไม่รวมค่าขึ� นลิฟท)์ 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลบัสู่จไูห ่  
คํ �า บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (�)  

พกัที�  JINJIANG HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรอืเทียบเท่า 

 
วนัที�สอง       ถนนคู่รกั The Lover’s Road – ชมรูปปั�นสาวงามหวีหนี�”จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ – สวน

หยวนหมิงหยวน พรอ้มชมโชวสุ์ดอลงัการ 



 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�) นั�งรถผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รกั The 

Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที�สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ�งรัฐบาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมิ
ทัศน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ และที�ไดชื้�อวา่ถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายใน
บริเวณถนนริมชายหาดแหง่นี� ไดมี้การนําเกา้อี�  หรือมา้นั�งซึ�งทาํมาสาํหรบั 2 คนนั�งเท่านั�น จึงได้
ชื�อว่าถนนคูร่กั ปัจจุบนัเป็นที�นิยมของบรรดาคูร่กั แวะถ่ายรูปกบัสาวงามหวีหนี�” จูไห่ฟิชเชอร์

เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงห ูเป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 
เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล และชมสินคา้ยาประจําบา้นของชาวจีน “ยาบวัหิมะ” สรรพคุณ

หลากหลายแกนํ้�ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  แวะใหท้่านไดเ้ยี�ยมชม 
ไข่มุก ซึ�งเป็นไข่มุกนํ�าจืดขึ� นชื�อของเมืองจีน   

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�)   

จากนั�นนําท่านแวะชม ผลิตภณัฑท์ี�ทาํจากผา้ไหมจีน   ที�มีชื�อเสียงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมที�ห่ม

อุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้ารอ้น นําท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ�งเป็นสวน

จาํลองจากสวนหยวนหมิงที�นครปักกิ�ง หลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และ
เสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหม่ไดง้บประมาณก่อสรา้งถึง 600 ลา้น
หยวน  สรา้งขึ� นใหม่อีกครั�ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทําใหส้วนแห่งนี� โอบลอ้ม
ดว้ยขุนเขาที�เขียวชอุม่ และมีพื� นที�ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ�งมี
ขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักกิ�ง สิ�งที�ทาํใหส้วนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกบั
สวนเก่าที�ปักกิ�ง คือการเพิ�มเติมและตกแตกสวนที�เป็นศิลปะแบบตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวน
หยวนหมิงหยวนใหม ่จึงถือไดว้่าเป็นสถานที�ท่องเที�ยวซึ�งจาํลองมาจากสถานที�ในประวัติศาสตร ์
มีคุณคา่ทั�งในแงว่ฒันธรรม ประวติัศาสตร ์และธุรกิจการท่องเที�ยว สวนนี� ไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชม
ตั�งแต่วนัที� 1กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มีภูเขาโอบรอบทั�ง 3 ดา้น ดา้นหน้าเป็นพื� นที�
ราบ สิ�งก่อสรา้งต่างๆ สรา้งขึ� นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ� น  มีมากกว่า 100 ชิ� น อาทิ เสาหินคู ่
สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ตาํหนักเจิ� งตา้กวางหมิง สะพานเกา้เลี� ยว 

เยน็  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ...เป็ดปักกิ�ง (�)   

 จากนั�นชม โชวต์ระการตาดว้ยแสง สี เสียง ซึ�งใชผู้แ้สดงกว่า 100 ชีวิต ซึ�งประกอบดว้ยการ

แสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเตท้่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเลน่
ต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรอืเหตสุุดวิสยั ไม่สามารถดูโชวไ์ด ้ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินค่าโชวท์า่นละ �� เหรียญ) 



 

 

พกัที�  JINJIANG HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรอืเทียบเท่า 

 
วนัที�สาม วดัผู่โถว - เซิ�นเจิ� น - Splendid Of China – ชอ้ปปิ� งหลอวู่ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) จากนั�นนําท่านชม วัดผู่โถว นมสัการ

องคส์ังกระจายเพื�อความอุดมสมบูรณ์ นมสัการเจา้แม่กวนอิม เพื�อความโชคดี นมัสการองค์
อมิตรพุทธเจา้เพื�อการมีสุขสวสัดีและนมสัการพระพทุธเจา้ � พระองค ์เพื�ออายุยืนนานจากนั�น
นําท่านชมโรงงานผลิตหยกที�ขึ� นชื�อของประเทศจีน  

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (7) นําท่านชม Splendid Of China ภายในจําลอง

สถานที�สําคญัๆของเมืองจีนว่ากนัว่าเมื�อมาเที�ยวเมืองจาํลองจีนเพียงวันเดียวก็สามารถเขา้ใจ
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานกว่า 5,000 ปี ของจีนไดท้ันที เพราะที�นี� ไดจ้าํลองสถานที�สําคญั ๆ 
ของจีนไวด้ว้ยกนัมากมาย อาทิ กาํแพง เมืองจีน กองทหารดินเผาและมา้ศึกของของจิ�นซีฮ่องเต ้
พระราชวงัฤดรูอ้น พระราชวงัโปตาลาจากธิเบต รวมถึงสุสานและหลุมฝังศพของบุคคลสําคญั
ของจีนไมว่่าจะเป็นกษัตริยห์วงตี�  เจงกิสข่าน,ดร.ซุนยดัเซ็น นอกจากนี� ในพื� นที�อนักวา้งขวางของ
เมืองจาํลองยงัมีอาหารนานาชนิดจากมณฑลต่างๆ ของจีนไวใ้หเ้ลือกลิ� มลอง รวมถึงซึ�งการ
แสดงศิลปวฒันธรรมจีนอนัตระการตา และการจดัแสดงงานหตัถกรรมที�สวยงามซึ�งสามารถซื� อ
กลบัไปเป็นที�ระลึกไดอ้ีกดว้ย จากนั�นทั�งชมโชวศิ์ลปวฒันธรรมจีนอนัตระการตาแสดงกลางแจง้
ใหช้มอาทิ แสดงการรบของชาวมองโกเลียและการต่อสู่ผาดโผนบนหลังมา้ และใหท้่านไดช้ม 
หมู่บา้นวัฒนธรรม CULTURAL VILLAGE เป็นหมู่บา้นที�จําลองชีวิต ความเป็นอยู่ และ

วัฒนธรรมของชนเผ่า น้อยใหญ่ของมณฑลต่างๆ ทั �วประเทศจีน กว่า 56 เผ่าการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา และการจัดแสดงงานหัตถกรรมที�สวยงามซึ�งสามารถซื� อ
กลบัไปเป็นที�ระลึกไดอ้ีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
คํ �า บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (8) อาหารมื� อพิเศษ!! เป๋าฮื� อ + ไวนแ์ดง 



 

 

 นําท่านเดินทางสู่ที�ชอ้ปปิ� งสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญข่องเซิ�นเจิ� น “Lowu City”คนไทยรูจ้กัในนาม

มาบุญครองเมืองไทยมีสินคา้มากมายหลายหมวดหมูใ่หท้่านไดเ้ลือกซื� อเป็นของฝากสําหรับคน
ที�ท่านรกัและตวัท่านเอง ไม่ว่าจะเป็น เสื� อผา้, กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มีใหไ้ด้
เลือกสรรมากมาย ทุกชิ� นลว้นเป็นของเลียนแบบ 

พกัที�  FX HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรอืเทียบเท่า 

 
วนัที�สี�  เซิ�นเจิ� น - ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปปิ� งนาธาน – กรุงเทพ ฯ 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถโคช้ จากนั�น นําท่านเดินทางสู ่วดัแชกงหมิว เพื�อ
สกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดง ที�เชื�อกนัว่าถา้หมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ�งชั �ว
รา้ยและ นําแต่สิ�งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที�วดันี� ในวันขึ� นปีใหม่ นําท่านเดินทางสู่ 
วดัหวงัตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดันี� ว่า หวอ่งไท่ซิน) เป็นวดัเกา่แกอ่ายุกวา่รอ้ยปี โดย
ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี� เพื�อขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง  ไรโ้รคภัยนําท่านเยี�ยมชม
โรงงานจิวเวอรร์ี� ที�ขึ� นชื�อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที�ไดร้ับรางวัลอนัดับเยี�ยม และใชใ้นการ
เสริมดวงเรื�องฮวงจุย้  นําท่านชมรา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอทอปทอ้งถิ�นของฮ่องกง ใหท้่าน
ไดช้มยาจีน ซึ�งถือเป็นภมิูปัญญาพื� นบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค  

 
 
 
 
 

 

 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  

นําท่านชอ้ปปิ� งสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท้่านไดเ้ลือกซื� อสินคา้แบรนเนมต่างๆ  
จากนั� นอิสระใหท้่านเต็มอิ�มกับการช้อปปิ� งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั�งตน้กันที�สถานีจิมซาจุ่ย              
มีรา้นขายของทั�งเครื�องหนัง, เครื�องกีฬา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรปูฯลฯและสินคา้แบบที�เป็น
ของพื� นเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซับซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาด



 

 

ใหญชื่�อ OCEAN TERMINAL ซึ�งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทางเชื�อม
ติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้*อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 

21.�5 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� FD503 

23.20 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

*********************************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั�งก่อนทาํการ 
ออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้รกิาร *** 

อตัราค่าบรกิาร 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 

�-� ท่าน 

� เด็ก � ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

03-06 มีนาคม 2561 ��,��� ��,��� �1,��� �,��� 

��-�� มีนาคม 2561 ��,��� ��,��� �1,��� �,��� 

10-13 มีนาคม 2561 ��,��� ��,��� �1,��� �,��� 

15-18 มีนาคม 2561 ��,��� ��,��� �1,��� �,��� 

16-19 มีนาคม 2561 ��,��� ��,��� �1,��� �,��� 

��-�� มีนาคม 2561 ��,��� ��,��� �1,��� �,��� 

��-�� มีนาคม 2561 ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� มีนาคม 2561 ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� มีนาคม 2561 ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

�� มี.ค. – � เม.ย. 61 ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

19-22 เมษายน 2561 ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

20-23 เมษายน 2561 ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

21-24 เมษายน 2561 ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

28 เม.ย. – � พ.ค. 61 ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 



 

 

03-06 พฤษภาคม 2561 ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� พฤษภาคม 2561 ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� พฤษภาคม 2561 ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� พฤษภาคม 2561 ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� พฤษภาคม 2561 ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� พฤษภาคม 2561 ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� พฤษภาคม 2561 ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

 

หมายเหต ุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนรว่มกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนเพื�อโปรโมทสินคา้พื� นเมือง 

ในนามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ�งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จึงอยากเรยีนชี� แจงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื� อหรอืไม่ซื� อขึ� นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทั�งสิ� น และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิ�ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน ��� หยวน / คน / รา้น 
 

 โรงแรมที�พักที�อาจะมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ� นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

 หมายเหตุ ที�ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายวันสุดทา้ยลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซื� อ
ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไมต่อ้งซื� อ โดยไมมี่การบงัคบัลุกทวัรท์ั�งสิ� น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

อตัราค่าบรกิารนี� รวม 
 คา่ตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 

 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน �� กก.      

 คา่รถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่ที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ � ทา่นหรือ  � ท่าน  

 คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ     



 

 

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ �,���,��� บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่วีซ่ากรุป๊ (วีซ่าหน้าด่าน) เขา้ประเทศจีน 

อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่า
กรุ๊ป)      ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ �,��� บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทิปคนขับรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ �20 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย �% 

 

เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชําระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 

วนั กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไมช่าํระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยว
หรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที�บริษัทอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่
รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 



 

 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ� งเพื�อทําเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�
ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี�  
2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 
ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการ
นําเที�ยวใหแ้กนั่กท่องเที�ยว เช่น การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือคา่บริการทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทัวร์นี� เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
คา่บริการไมว่า่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า �� 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย � วันก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไมมี่วีซ่า  และอยา่งน้อย �� วนักอ่นการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หาก



 

 

ทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระคา่บริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที�
ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยว
หรือเอเจนซี�มิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อให ้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�  
บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสําคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ� นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 
เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี� คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั�น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการปรบัราคาคา่บริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ ํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ� นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน ��� 
มิลลิลิตรต่อชิ� น และรวมกนัทุกชิ� นไมเ่กิน �,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่าน
ละ � ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

2. สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภัณฑ์ที�ทํามาจากพืช และเนื� อสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 
ผลไมส้ด ไข่ เนื� อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี�  หากเจา้หน้าที�
ตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรบัในอตัราที�สงูมาก  


