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มนต์เสน่ห์ มาเก๊า ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน 
เดินทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 62  

เริ่มต้นเพียง19,520.- 
เส้นทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.45-10.20)-มาเก๊า – ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ–โบสถ์เซนต์ดอมินิก–พิพิธภัณท์ศิลปะมาเก๊า–– ร้าน
ขนม– ชมน้ําพุเต้นระบํา Wynn Hotel 
วันที่ 2. มาเก๊า อิสระเต็มวัน 
วันที่ 3. ฮ่องกง –ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย–Symphony Of Light 
วันที่4. ฮ่องกง –เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์–วัดทินหวั–วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮํา– ร้านจิวเวอร์รี ่–ร้านหยก –วัดแชกงหมิว–สนามบินฮ่องกง (เช็คแล็
บก็อก) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD503:22.20-00.10) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.45-10.20)-มาเก๊า – ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ–โบสถ์เซนต์
ปอล–์ โบสถ์เซนต์ดอมินกิ–พิพิธภัณท์ศิลปะมาเก๊า– ร้านขนม– 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  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นไปยัง ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ Macau Fisherman’s Wharf แหล่งท่องเที่ยวที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่โดยแต่ละโซนก็จะแบ่งออกเป็น

ธีมต่างๆ ซ่ึงถูกแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 โซนใหญ่ ๆ คือ โซนของท่าเรือแห่งราชวงศ์ (Dynasty Wharf) บริเวณนี้จะมีอาคาร
สถาปัตยกรรมของจีนในยุคราชวงศ์ถัง เป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณแบบจีนในช่วงราชวงศถั์ง, โซนประเทศ
ตะวันออกผสมผสานกับประเทศแถบตะวันตก (East Meets West) พ้ืนที่บริเวณนี้จะห้อมล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก
และตะวันออกอยู่รวมกัน เช่น โคลอสเซียมจําลอง, อาคารสไตล์อียิปโบราณ, ตึกช้อปปิ้งทรงยุโรป, และโซนท่าเรือแห่งตํานาน 
(Legend Wharf) เป็นพ้ืนที่ของร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร และคาสิโนภายในโซนต่างๆก็จะมีทั้งจุดถ่ายรูปสวยๆ ร้านค้า 
ร้านอาหาร แนะนําให้ช่วงเช้าหรือเย็น เพราะแดดจะไม่ร้อน เดินเล่นได้เพลินๆ …จากนั้นนําท่านมายังซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลที่
สร้างข้ึนระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทําให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกัน
โดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่  ...โบสถ์เซนต์โด
มินิก (St. Dominic’s Church) ที่ถือเป็นหน่ึงสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของมาเก๊า สร้างตั้งแต่ปี 1587 ในสไตล์บาร็อคผสม
มาเก๊านีสโดยบาทหลวงชาวสเปน นิกายโดมินิกัน..อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซ้ือสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอย
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มากมาย... จากนั้นนําท่านแวะซ้ือขนมพ้ืนเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ข้ึนช่ือ... 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษโปรตุเกส 

 พิพิธภัณท์ศิลปะมาเก๊า (Macau Museum of Art) เป็นพิพิธภัณท์ศิลปะเพียงแห่งเดียวในมาเก๊า จัดแสดงอยู่ภายในส่วนของอาคาร 
Cultural Center มีทั้งหมด 5 ชั้น ที่มีการแบ่งโซนในการจัดแสดงแตกต่างกัน ที่ชั้น 4 จะเป็นโซนจัดแสดง ภาพวาด ตัวอักษรและ
งานเซรามิกจากประเทศจีน ที่ชั้น 3 จะเป็นรูปภาพประวัติศาสตร์และผลงานศิลปะร่วมสมัยของมาเก๊า ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผลงาน
สไตล์ยุโรปที่บอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตอยู่ที่มาเก๊า ส่วนที่ชั้น 2 จะเป็นห้องจัดแสดงพิเศษขนาดใหญ่ที่จะหมุนเวียนผลงานและ
การจัดแสดงไปเรื่อยๆ ส่วนที่ช้ันหน่ึงจะเป็นโซนจัดแสดงที่แบ่งย่อยเป็นหลายๆห้องเพ่ือการจัดแสดงผลงานที่ไม่ใหญ่มาก รวมทั้งมี
ร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ไว้คอยให้บริการอยู่ที่ชั้น 1 ด้วย ชมน้ําพุเต้นระบําบริเวณหน้าโรงแรม Wynn Hotel แสง สี เสียง สร้าง
ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา และสามารถนั่งกระเช้าหน้าโรงแรมได้ ก่อนกลับโรงแรมที่พัก 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาเก๊า Regency Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2 มาเก๊า อิสระเต็มวัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก   

 ให้ท่านเที่ยวเองกับเมืองมาเก๊า อาหาร คาสิดน ช้อปป้ิง สสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอย่างเต็มอ่ิม หรือสนใจจะไปชมท้องฟ้าจําลองที่ 
THE VENETIAN RESORT โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัส
เมืองจําลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซ่ึงแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL 
SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพ่ือลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนม
หลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่
รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 4 โซน
ใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ํากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโน
ทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ)  

 อิสระอาหารกลางวัน – ค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาเก๊า Regency Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 ฮ่องกง –ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย–Symphony Of Light 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก 
ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปป้ิงที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ 
ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, 
Chole ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria   

กวางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลงSymphony of Lights (โชว์รอบ 

20.00 น.  ในกรณีเดินทางมาทันเวลา) 
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง IClub Matauwai หรอืเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
ฮ่องกง –เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์–วัดทินหัว–วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮํา– ร้านจิวเวอร์ร่ี –ร้าน
หยก –วัดแชกงหมิว–สนามบินฮ่องกง (เชค็แล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง 
FD503:22.20-00.10) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา 
...จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1993 ในแต่
ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ 
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โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป ...เจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวัดเจ้า
แม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่
กวนอิมที่ Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็ก  แต่เป็นวัด
เจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมาก
ที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย   ...วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว ตั้งอยู่ที่เขต 
Yau Ma Tei สักการะตามความเชื่อ เพ่ือความเป็นสิริมงคล ม่ังมีโชคลาภ ประสบความสําเร็จในส่ิงที่หวัง เจ้าแม่ทับทิมคนฮ่องกงนับ
ถือมาก แม้แต่ชาวต่างชาติก็ยังเดินทางมากราบไหว้สักการะ เพ่ือความสําเร็จ สมหวัง ตามความเชื่อ 

กวางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นนําชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ซ่ึงเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซ้ือได้

ในราคาพิเศษ !! และนําท่านเลือกซ้ือยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย ...จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่าน
แชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทัว่ไปยกย่องและคนจีน
มีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่
ตั้งอยู่ในวัดเพ่ือจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้า
หากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนําโชคมี 4ใบพัด 
คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของ
เดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพ่ือถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัย
ไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน   

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

 

อัตราค่าบริการ : มนต์เสน่ห์ มาเก๊า ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน  BY FD 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

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

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

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

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

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

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

ครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (10ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืน
ที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

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

7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
 



  7 มนต์เสน่ห์มาเก๊า  ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน BY FD                                                                     [GQ1MFM-FD005] 

 

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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