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โบสถ์เซนต์ปอล| น้ําพุเต้นระบํา Wynn Hotel | ช้อปปิ้งถนนซินเทียนตี้ | ขึ้นกวางเจา
ทาวเวอร์ | ล่องเรือแม่น้ําจูเจียง |เมนูพเิศษ อาหารโปรตุเกส  

 
 

ชวนเที่ยว มาเก๊า กวางเจา ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน 

เดินทาง สิงหาคม – ตุลาคม 62  

เริ่มต้นเพียง17,520.- 
เส้นทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.45-10.20)-มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนา
โด้สแควร์ – เวเนเชี่ยน – ชมน้ําพุเต้นระบํา Wynn Hotel 
วันที่ 2. มาเก๊า – จูไห่ – กวางโจว – หมู่บ้านโบราณหนานเฟง – สวนหลิงหนาน – อิสระช้อปป้ิงถนนซินเทียนตี้ 
วันที่ 3. กวางโจว – ร้านสมุนไพรจีน – ร้านหยก – ร้านเยื้อไผ่ – อนุสรณ์สถานซุนยัดเซ็น – กวางโจว ทาวเวอร ์– ล่องเรือแม่น้ําจูเจียง 
วันที่4. กวางโจว – ฮ่องกง – ร้านจิวเวอร์รี ่– อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินฮ่องกง (เช็คแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD503: 
22.20-00.10) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.45-10.20)-มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้าน
ขนม – ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – เวเนเชี่ยน – ชมน้ําพุเต้นระบํา Wynn 
Hotel 

04.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอรเ์อเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

06.45 น. ออกเดินทางสู่มาเก๊า  โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD760  (บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม) 
10.20 น. เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง 

 
“มาเก๊า”เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมี
ชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพ่ือ
ติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบน้ีที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทําให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่ม่ีการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบน
ชายฝ่ังทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวันที่
19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหน่ึงในเขต
ปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ 
...จากนั้นผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลรูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซ่ึงประเทศโปรตุเกสสร้างข้ึน
เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน ....จากนั้นนําท่านมายังซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลที่สร้าง
ข้ึนระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทําให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกัน
โดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์
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ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสตูรการศกึษาไว้อย่าง
พิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊าเซนาโด้สแควร์ ซ่ึงโดดเด่นด้วยพ้ืน
ถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซ้ือ
สินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย... จากนั้นนําท่านแวะซ้ือขนมพ้ืนเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่
ข้ึนช่ือ... 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษโปรตุเกส 
 นําท่านชมThe Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงาม

สัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซ่ึงแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND 
CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพ่ือลิ้มลองเมนูต่างๆที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบ
รนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้านเช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA 
(ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ120เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 4 โซน
ใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ํากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโน
ทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ …และชมน้ําพุเต้นระบําบริเวณหน้าโรงแรม Wynn Hotel แสง สี เสียง สร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา และสามารถนั่งกระเช้าหน้าโรงแรมได้ ก่อนกลับโรงแรมที่พัก 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาเก๊า Regency Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2 
มาเก๊า – จูไห่ – กวางโจว – หมู่บ้านโบราณหนานเฟง – สวนหลิงหนาน – อิสระช้อปปิ้งถนนซิน
เทียนตี้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก   
จากมาเก๊านําท่านเดินทางสู่เมืองกวางโจว โดยผ่านด่านกงเป่ย จูไห่ ใช้เวลาเดินทางโดยรถโค้ชไปยังเมืองกวางโจว ประมาณ 3 -5 
ชั่วโมง  กวางโจว หรือ กวางเจา เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง กวางโจวเป็นเมืองใหญ่สุดทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซ่ึงเป็นมณฑลซ่ึงเปน็ที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งของจีน คือ เซินเจิ้น จูไห่ และ ซัวเถา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 เม่ือเดินทางถึงเมืองฝ่อซาน นําท่านสู่หมู่บ้านโบราณที่เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาเซรามิค ซ่ึงเตาเผาบางเตามีอายุมานานกว่า 

500 ปี และปัจจุบันที่ฝอซานก็ยังเป็นแหล่งผลิตเซรามิคอันมีชื่อเสียงอีกด้วย เป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดของ เมืองฝอ
ซาน ถูกสร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์มิง Zhengde ปี (1506-1521) เตาเผามีอายุมากกว่า 400 ปี ซ่ึงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์! เพราะปัจจุบัน
เตาเผายังคงใช้เผาเซรามิคอยู่ และองค์ประกอบต่างๆของเตาเผาค่อนข้างสมบูรณ์มาก ถือได้ว่าเป็นโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม ที่ สําคัญของมณฑลกวางตุ้ง  จากนั้นเดินทางไปยัง สวนหลิงหนาน ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีร้าน
ค้าขายของมากมาย มีการแสดง สวนสนุกขนาดย่อม มีจุดให้ถ่ายรูปกับร้านค้า ร้านอาหารแบบบ้านโบราณ  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร  
 อิสระช้อปป้ิงที่ถนน  Xin Tian Di  แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยมของวัยรุ่น ด้านหน้าติดถนนมีร้านสตาร์บัค ทางเดินเช้ามาจะเป็นลานกล้ว 

สะอาดร่มรื่น สองข้างทางมีร้านค้า ร้านอาหาร จัดเป็นสัดส่วน เดินสบาย มีร้านค้าน่ารักมากมาย มีจุดให้ถ่ายรูปกับตึก ถนน 
ร้านค้า หลากหลายแนว  

ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก กวางเจา HY Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 
กวางโจว – ร้านสมุนไพรจีน – ร้านหยก –ร้านเยื้อไผ่ – อนุสรณ์สถานซุนยัดเซ็น  – กวางโจว ทาว
เวอร์ – ล่องเรือแม่น้ําจูเจยีง 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก 
จากนั้นนําท่านเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน ยาบัวหิมะ ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียง หยก ครีมไข่มุก ที่ข้ึนช่ือของกวางเจาและสินค้า
ที่ระลึก... 

กวางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 นําท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น ซ่ึงถือเป็นบิดาของจีนยุคใหม่เป็นผู้ที่มีพระคุณกับชาวจีนอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นผู้ที่
ปลดปล่อยชาวจีนให้รอดพ้นจากสังคมเดิมที่ล้าหลังและระบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิง จากนั้นไปยัง Canton Tower หรืออีกชื่อนึงก็คือ 
Guangzhou Tower ( กวางโจว ทาวเวอร์ ) สถานที่นี้เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ของเมืองกวางโจว ประเทศจีน สร้างเสร็จก่อนเปิด
กีฬาเอเชียนเกมส์ที่กวางโจว เป็นเจ้าภาพในปี 2010 เป็น Landmark แห่งใหม่ก็ว่าได้ แคนตันทาวเวอร์ที่สูง 600 เมตร (1,968 
ฟุต) อาคารนี้มีจุดเด่นที่ใครต้องจําได้ที่นั่นคือสัดส่วนทั้งเว้าและโค้งของอาคาร จนแคนตันทาวเวอร์ได้รับการขนานนามด้วยชื่อ
เล่นน่ารักๆ ว่า “ซูเปอร์โมเดล” ในส่วนที่แคบที่สุดของอาคาร สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ที่ความกว้าง 30 เมตร (98 ฟุต) 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร  
 หลังรับประทานอาหารค่ําเรียบร้อย..ล่องเรือชมแม่น้ําจูเจียงหรือแม่น้ําไข่มุก แห่งมณฑลกว่างตุ้ง มีความยาวประมาณ 2,000 กม. 

และเป็นแม่น้ําที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของประเทศโดยมีแม่น้ํา 4 สายไหลมารวมกันเป็นแม่น้ําจูเจียง ที่กว่างโจว ผ่านใจกลางเมืองมี
ความยาว 70 กม. ชื่อของแม่น้ําไข่มุกนี้เชื่อว่าเกิดจากหินก้อนใหญ่ก้อนหน่ึงที่อยู่ก้นแม่น้ํา เชื่อว่าเป็นหินไข่มุกทะเล มีลักษณะกลม
มน ผิวเรียบเนียน มีขนาดใหญ่และส่องแสงประกายออกมาคล้ายไข่มุก ปัจจุบัน มีสะพานข้ามแม่น้ํา สองฝากฝั่งเต็มไปด้วย 
โรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารสูง 

ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก กวางเจา HY Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
กวางโจว – ฮ่องกง – ร้านจิวเวอร์ร่ี – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุย่ – สนามบินฮ่องกง (เชค็แล็บก็อก) – 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD503: 22.20-00.10) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก 
จากนั้นเดินทางจากกวางเจาไปยังฮ่องกงโดยรถไฟ ประมาณ 1-2 ชม. ให้ท่านได้ชมบรรยากาศเมืองตามทางผ่านระหว่างกวางเจา
ไปฮ่องกง เม่ือเดินทางถึงฮ่องกง นําท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับร้าน Jewelry Factory 

กวางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นให้ท่านมีความสุขกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหล่งช้อปป้ิงไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสินค้า ย่านจิมซาจุ่ย หรือ ศูนย์การค้าต่างๆ 

เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งย่าน Tsim Sha Tsuiที่มีร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีก
เกือบ 50 ร้าน หรือ ขาช้อปพลาดไม่ได้...ช้อปป้ิงที่ฮ่องกง กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, 
GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นต้น หรือช้อปป้ิงที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียง
จากทั่วทุกมุมโลก 

 ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
22.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD503 
00.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

อัตราค่าบริการ : ชวนเที่ยว มาเก๊า กวางเจา ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน  BY FD 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

วันท่ี 09-12 ส.ค.  62 20,520 23,520 23,520 23,520 5,000 

วันท่ี 29 ส.ค.-01 ก.ย. 62 17,520 20,520 20,520 20,520 4,000 

วันท่ี 05-08 ก.ย. 62 17,520 20,520 20,520 20,520 4,000 
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วันท่ี 11-14 ต.ค. 62 20,520 23,520 23,520 23,520 5,000 

วันท่ี 20-23 ต.ค. 62 20,520 23,520 23,520 23,520 4,000 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินค่าทัวร์แล้วเท่านั้น 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หาก

ไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึน 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด 

5. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติม

กับทางบริษัทได้  
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
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9. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทําคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสําหรับพาสปอร์ตไทย
เท่านั้น) 

10.         กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดข้ึนตามจริง และทางบริษัทฯ
ขอ  สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

11. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
12. ค่านํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 

30 กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 
กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้ําหนกัเกินจากทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริป 
 

เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000  – 5,000 บาท  
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดข้ึนจริง  เน่ืองจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไม่สามารถทําการ REFUND ได้ 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย 
และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (10ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืน
ที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้อง

คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน
สกุลฮ่องกงดอลลาร์ 

 
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจาก 
        ท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน      
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