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เป๊ะเวอร์ มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมอืง 4 วัน 3 คืน 
 

เดินทาง สิงหาคม – ตลุาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง11,555.- 
เส้นทางการเดินทาง 
วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.45-10.20)- กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่ 

วนัที่ 2. จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วดัผู่โถว-พระราชวงัหยวนหมิงหยวน–ช้อปปิง้ตลาดกงเป่ย-เซินเจิน้ 

วนัที่ 3. เซินเจิน้-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-ช้อปปิง้ตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน า้ 3มิติ (3D Water Show)  
วนัที่ 4.เซินเจิน้ - ฮ่องกง – วดัแชกง -วิคตอเรียพีค-รีพลสัเบย์ –อิสระช้อปปิง้ถนนนาธาน-กรุงเทพฯ  (สนามบินดอนเมือง FD503: 22.20-00.10) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง FD760:06.45-10.20)- กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-
โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่ 

04.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

06.45 น. ออกเดินทางสู่มาเก๊า  โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD760 (บนเคร่ืองมีบริการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
หมายเหต:ุ เดือนพฤศจิกายน  2562 – มีนาคม 2563 เปล่ียนเป็นไฟล์ท FD775: ดอนเมือง-มาเก๊า-ดอนเมือง 06.45-10.20 

10.20 น. เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) ผ่านการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเข้าเมือง  
“มาเก๊า”เป็นเมืองที่มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมี
ชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจีย้นเป็นชนชาติดัง้เดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมทุรแถบนีเ้พื่อ
ติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนีท้ี่ส าคัญคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
สถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเข้ามาอย่างมากมายท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่าง
วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตวัจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบน
ชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น า้เพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทัง่วนัที่
19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นบัจากนัน้มาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขต
ปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยงัคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร  
 จากนัน้ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลรูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทบัยืนบนโคมทรงดอกบัว ซ่ึงประเทศโปรตุเกสสร้างขึน้เพื่อ

เป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน ....จากนัน้น าท่านมายังซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลที่สร้างขึน้
ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ท าให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวม
แล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือ
ประจักษ์พยานการก่อตัง้มหาวิทยาลัยของตะวนัตกใน ภูมิภาคตะวนัออกไกลและได้รับการวางหลักสตูรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถัน
ขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองมาเก๊าเซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพืน้ถนนที่ปูลาด
ด้วยกระเบือ้งเป็นลายลอนคล่ืนล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซือ้สินค้าที่ มีชื่อเสียง
และสินค้าแผงลอยมากมาย... จากนัน้น าท่านแวะซือ้ขนมพืน้เมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพบัห่อสาหร่ายที่ขึน้ชื่อ...น าท่านชม
The Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมือง
จ าลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL 
SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนูต่างๆที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนม
หลากหลายกว่า300 ร้านเช่น  BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่
รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ120เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเส่ียงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ 
** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต ่ากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ท าการบนัทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทัง้สิน้และควร
แต่งกายสุภาพ…เดินทางสู่จูไห่โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทาง
ระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที
เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่”ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น  “เมืองมหัศจรรย์แห่ง
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สาธารณรัฐประชาชนจีน” 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พกั จูไห่ JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2 
จู่ไห่-ถนนคู่ รัก-สาวงามหวีหน่ี-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน–ช้อปป้ิงตลาดกงเป่ย-เซิน
เจิน้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั   
จากนัน้ชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี่” รูปปัน้สาวงามกลางทะเลสงู 8.7 เมตร ถือไข่มกุอยู่ริมทะเล ...น าท่านสู่ 
วดัผู่โถว นมสัการองค์สงักระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการ
มีสขุสวสัดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนานจากนัน้เดินทางผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนน
เลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ท าไว้ขึน้เพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจและยังเป็นที่นิยมของบรรดา
คู่รักทัง้หลาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร ...เมนูพิเศษ เป๋าฮือ้ + ไวน์แดง 
 ..จากนัน้น าท่านสู่พระราชวงัหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคล้ายกับพระราชวงัหยวนหมิง ณ กรุงปักก่ิง พระราชวงัแห่งนี ้ถูกสร้างขึน้ใหม่

อีกครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไห่ท าให้สวนแห่งนีโ้อบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนือ้ที่ 1.39 ตาราง
กิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทัง้ 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพืน้ที่ราบ ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึน้เท่าของจริงในอดีตทุกชิน้ ภายในสวนมี
ทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกก่ิง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อย
ชิน้ อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ต าหนักเจิง้ต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลีย้ว จากนัน้ให้ท่านช้อปปิง้สินค้านานาชนิด
ที่ตลาดใต้ดินกงเป่ยเสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE  ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูกทัง้ กระเป๋า ก้อปปีแ้บรนด์
เนมดงัต่างๆ หรือเลือกซือ้เสือ้ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เคร่ืองประดบัส าหรับคุณผู้หญิงหลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิน้ (โดยรถ
โค้ช) ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่ส าคญัของจีนทางตอนใต้และ
เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทนัสมยัอีกด้วย.. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั เซินเจิน้ Higgert Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 เซินเจิน้-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-ช้อปป้ิงตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน า้ 3มิติ (3D Water Show) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่ศูนย์สมนุไพรจีนหรือบวัหิมะ และชมสินค้าพืน้เมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ใบชา หยก ครีมไข่มกุ ผ้าไหมยางพารา 

ฯลฯ จากนัน้น าทุกท่านไปยังสวนดอกไม้ฮอลแลนด์ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับบบรยากาศสวนสวย ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิด เก็บภาพ

ประทบัใจกับมมุสวยๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
 ...จากนัน้เดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิง้สินค้าภายในประเทศ ที่นี่นบัว่าเป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาช้

อปปิง้ เพราะนอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งช้อปปิง้แล้วยังเป็นแหล่งรวมเร่ืองอาหารการกินอีกด้วย ที่นี่มีสินค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นเสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ราคาไม่แพงเรียกว่าใครชอบต่อรับรองว่าสนุกแน่ๆ...น าท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE 



 

  4 เป๊ะเว่อร์ มาเก๊า  ฮ่องกง 4 เมือง 4 วนั 3 คืน BY FD                                                               [GQ1MFM-FD003] 

 

เป็นโชว์ม่านน า้แบบ 3D เป็นโชว์ที่เก่ียวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปีกแห่งความรัก" 
เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกท าลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER 
SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน า้ขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28 เดือนในการสร้างแท่นแสดงบนน า้ที่ใหญ่
ที่สุดในโลกครอบคลุมพืน้ที่ 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความท้าทายเก่ียวกับเทคโนโลยี และสร้างเพื่อเป็น
ตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทัง้หมด 4องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง  การ
แสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์  ไฟ  เคร่ืองเปล่งแสง  ม่านน า้  ระเบิดน า้ ฯลฯ กว่า600ชนิด  เป็นโชว์น า้ที่ใหญ่และทนัสมัยที่สุดใน
โลก โชว์การแสดงส่ือประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็นสญัลกัษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั เซินเจิน้ Higgert Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
เซินเจิน้-ฮ่องกง-วัดแชกง-วิคตอเรียพีค-รัพลัสเบย์-ช้อปป้ิงถนนนาธาน-กรุงเทพฯ (สนามบิน
ดอนเมือง FD503: 22.20-00.10) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั 
 เดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟวดัแชกงหมิวเป็นวดัเก่าแก่ที่มีความศักด์ิสิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสร้างขึน้

เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใต้ของจีนและ

ท่านแชกงได้ท าวีระประวัติไว้ ท าให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะ

ประสบผลส าเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมนุกังหนัน าโชคที่ตัง้อยู่ในวดัเพื่อจะได้หมนุเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความ

เจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมนุปัดเป่าเอาส่ิงร้าย

และไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, สมความ

ปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวนัที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวัดนีเ้พื่อถวายกังหนัลม

เพราะเชื่อว่ากังหนัจะช่วยพดัพาส่ิงชั่วร้ายและโรคภยัไข้เจ็บออกไปจากตวัและน าพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน  ...น าท่านชมวิว

ทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทศัน์ของตึกสงูบนเกาะ

ฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สดุของฮ่องกงสมัผสับรรยากาศสดชื่น สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเกาะฮ่องกงและ

เกาลนู ได้ทัง้เกาะอย่างชดัเจน  เป็นจุดชมวิว ชมไฟตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาที่สงู 552 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ตัง้อยู่ในเกาะฮ่องกง ที่

ด้านบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ คร่ึงวงกลมสงู 7 ชัน้ ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขึผึ้ง้มาดาม

ทุสโซ่ (Madame Tussauds) ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกหลายร้านจะเป็นห้าง ร้านขายของฝาก ร้านขาย

ของ Brand name เป็นแหล่งชอปปิง้ที่สงูที่สุดในฮ่องกงน าท่านนมัสการ วดัเจ้าแม่กวนอิม  ณ หาดรีพลัส์เบย์ สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1993 

ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาสกัการบูชาขอพรศกัด์ิสิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม  และขอพรจากเทพเจ้าองค์อื่นๆ 

ด้วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร ่ารวยจากเทพไฉ่ซิงเอีย้ ,ขอพรเร่ืองความรัก ให้สมหวงัในรัก ขอพรได้จากเทพแห่งความรัก และ

เทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ณ ชายหาดรีพลัส์เบย์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
 จากนัน้น าชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับท่านสามารถหาซือ้ได้ใน
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ราคาพิเศษ !!และน าท่านเลือกซือ้ยาสมุนไพรจีนต่างๆอีกมากมาย   ...หลังจากนัน้ ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ถนนนาธานตามอัธยาศัย 
เช่น ช้อปปิง้ที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดบัโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, 
Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'usร้านช้
อปปิง้สินค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria  **อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั** 

 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน Hongkong International Airport 
22.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD503 

(บนเคร่ืองมีบริการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
00.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 

 

อัตราค่าบริการ : เป๊ะเว่อร์ มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง  4 วัน 3 คืน BY FD 

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 

วนัที่ 9-12 สิงหาคม 62 13,555 16,555 16,555 16,555 6,000.- 

วนัที่ 29 ส.ค.-01 ก.ย. 62 11,555 14,555 14,555 14,555 5,000.- 

วนัที่ 05-08 กันยายน 62 11,555 14,555 14,555 14,555 5,000.- 

วนัที่ 11-14 ตุลาคม 62 13,555 16,555 16,555 16,555 6,000.- 

วนัที่ 20-23 ตุลาคม 62 13,555 16,555 16,555 16,555 6,000.- 

วนัที่ 14-17 พฤศจิกายน 62 13,555 16,555 16,555 16,555 6,000.- 

วนัที่ 05-08 ธันวามคม 62 13,555 16,555 16,555 16,555 6,000.- 

วนัที่ 07-10 ธันวาคม 62 13,555 16,555 16,555 16,555 6,000.- 

วนัที่ 28-31 ธันวามคม 62 15,555 18,555 18,555 18,555 7,000.- 

วนัที่ 29 ธ.ค.62-01 ม.ค. 63 16,555 19,555 19,555 19,555 7,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าค่าทวัร์ ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินค่าทวัร์แล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่

ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอัตโนมติั 
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทั วร์
ทัง้หมด 

5. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
9. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถท าคืนได้ในกรณีลกูค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 



 

  7 เป๊ะเว่อร์ มาเก๊า  ฮ่องกง 4 เมือง 4 วนั 3 คืน BY FD                                                               [GQ1MFM-FD003] 

 

10.         กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯ
ขอ  สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

11. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
12. ค่าน า้หนกัสัมภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบิน 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 
ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
6. ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริป 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง  เนื่องจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไม่สามารถท าการ REFUND ได้ 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท ฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน
สกุลฮ่องกงดอลลาร์ 

หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จาก  
        ท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน      
 


