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มนต์เสน่ห์ มาเก๊า ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน 
 เดนิทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 62  
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โบสถ์เซนต์ปอล| น า้พเุต้นระบ า Wynn Hotel | พิพิธภณัท์ศิลปะมาเก๊า | วดัแชกงหมวิ 
| ช้อปปิง้ย่านจิมซาจุ่ย |เมนพูิเศษ อาหารโปรตเุกส  

 
 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.45-10.20)-มาเก๊า – ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ–โบสถ์เซนต์ปอล์– 
โบสถ์เซนต์ดอมินิก–พพิธิภณัท์ศิลปะมาเก๊า– ร้านขนม– ชมน า้พเุต้นระบ า Wynn Hotel 

04.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมเีจ้าหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

 
 บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

เร่ิมต้นเพียง19,520.- 
เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.45-10.20)-มาเก๊า – ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ–โบสถ์เซนต์ดอมินิก–พิพิธภณัท์ศิลปะมาเก๊า–– ร้าน

ขนม– ชมน า้พเุต้นระบ า Wynn Hotel 

วนัท่ี 2. มาเก๊า อิสระเต็มวนั 

วนัท่ี 3. ฮ่องกง –ช้อปปิง้ยา่นจิมซาจุย่–Symphony Of Light 
วนัท่ี4. ฮ่องกง –เจ้าแมก่วนอมิหาดรีพลสัเบย์–วดัทินหวั–วดัเจ้าแมก่วนอิมฮองฮ า– ร้านจิวเวอร์ร่ี –ร้านหยก –วดัแชกงหมวิ–สนามบนิฮ่องกง (เช็คแล็
บก็อก) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD503:22.20-00.10) 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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06.45 น. ออกเดินทางสูม่าเก๊า  โดยสายการบินแอร์เอเซีย เทีย่วบินที่ FD760  (บนเคร่ืองมีบริการขายอาหารและเคร่ืองดืม่) 
10.20 น. เดินทางถงึสนามบินมาเก๊า (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) ผา่นการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเข้าเมือง 

“มาเก๊า”เป็นเมืองทีม่ีประวตัศิาสตร์อนัยาวนานและนา่สนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแคห่มูบ้่านเกษตรกรรมและประมงเลก็ๆโดยมี
ชาวจีนกวางตุ้งและฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตเุกสได้เดินเรือเข้ามายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พื่อ
ติดตอ่ค้าขายกบัชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยูใ่นแถบนีท้ี่ส าคญัคือชาวโปรตเุกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
สถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาตติะวนัตกเข้ามาอยา่งมากมายท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมอืงที่มี่การผสมผสานระหวา่ง
วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวัจนสามารถเรียกได้วา่เป็น “ยโุรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุ้งบน
ชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัตกของสามเหลีย่มปากแมน่ า้เพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตเุกส นานถึง 400 ปี จนกระทัง่วนัที่
19 ธนัวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพิธีสง่มอบมาเก๊าคืนให้กบัสาธารณรัฐประชาชนจีน นบัจากนัน้มาเก๊าได้กลายเป็นหนึง่ในเขต
ปกครองพิเศษของจีนอยา่งสมบรูณ์แตย่งัคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้ไปยงั ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ Macau Fisherman’s Wharf แหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่โดยแตล่ะโซนก็จะแบง่ออกเป็นธีม

ตา่งๆ ซึง่ถกูแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 3 โซนใหญ่ ๆ คือ โซนของทา่เรือแหง่ราชวงศ์ (Dynasty Wharf) บริเวณนีจ้ะมีอาคารสถาปัตยกรรม
ของจีนในยคุราชวงศ์ถงั เป็นบริเวณที่เตม็ไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณแบบจีนในช่วงราชวงศ์ถงั, โซนประเทศตะวนัออกผสมผสาน
กบัประเทศแถบตะวนัตก (East Meets West) พืน้ท่ีบริเวณนีจ้ะห้อมล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกและตะวนัออกอยู่
รวมกนั เช่น โคลอสเซียมจ าลอง, อาคารสไตล์อียิปโบราณ, ตกึช้อปปิง้ทรงยโุรป, และโซนทา่เรือแหง่ต านาน (Legend Wharf) เป็น
พืน้ท่ีของร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร และคาสโินภายในโซนตา่งๆก็จะมีทัง้จดุถ่ายรูปสวยๆ ร้านค้า ร้านอาหาร แนะน าให้ช่วงเช้าหรือ
เย็น เพราะแดดจะไมร้่อน เดินเลน่ได้เพลนิๆ …จากนัน้น าทา่นมายงัซากประตโูบสถ์เซนต์ปอลที่สร้างขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แต่
โดนไฟไหม้ในปี 1835 ท าให้วิทยาลยัเซนต์ปอลที่อยูต่ดิกบัโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกนัโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม 
วิทยาลยัเซนต์ปอล(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานท่ียงัหลงเหลอือยู ่ ...โบสถ์เซนต์โดมินิก (St. Dominic’s Church) ทีถื่อ
เป็นหนึง่สถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของมาเก๊า สร้างตัง้แตปี่ 1587 ในสไตล์บาร็อคผสมมาเก๊านีสโดยบาทหลวงชาวสเปน 
นิกายโดมินิกนั..อิสระให้ทา่นได้เดินเที่ยวและแวะซือ้สนิค้าทีม่ีช่ือเสยีงและสนิค้าแผงลอยมากมาย... จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ขนม
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พืน้เมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไขแ่ละทองพบัหอ่สาหร่ายที่ขึน้ช่ือ... 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนพูิเศษโปรตเุกส 
 พิพิธภณัท์ศิลปะมาเก๊า (Macau Museum of Art) เป็นพิพิธภณัท์ศิลปะเพียงแห่งเดียวในมาเก๊า จดัแสดงอยู่ภายในสว่นของอาคาร 

Cultural Center มีทัง้หมด 5 ชัน้ ที่มีการแบง่โซนในการจดัแสดงแตกตา่งกนั ที่ชัน้ 4 จะเป็นโซนจดัแสดง ภาพวาด ตวัอกัษรและงาน
เซรามิกจากประเทศจีน ที่ชัน้ 3 จะเป็นรูปภาพประวตัิศาสตร์และผลงานศิลปะร่วมสมยัของมาเก๊า ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นผลงานสไตล์
ยโุรปที่บอกเลา่เร่ืองราวการใช้ชีวิตอยู่ที่มาเก๊า สว่นที่ชัน้ 2 จะเป็นห้องจดัแสดงพิเศษขนาดใหญ่ที่จะหมนุเวียนผลงานและการจดั
แสดงไปเร่ือยๆ สว่นที่ชัน้หนึ่งจะเป็นโซนจดัแสดงที่แบ่งย่อยเป็นหลายๆห้องเพื่อการจดัแสดงผลงานที่ไม่ใหญ่มาก รวมทัง้มีร้านค้า 
ร้านอาหาร คาเฟ่ไว้คอยให้บริการอยู่ที่ชัน้ 1 ด้วย ชมน า้พุเต้นระบ าบริเวณหน้าโรงแรม Wynn Hotel แสง สี เสียง สร้างความ
ประทบัใจให้แก่นกัทอ่งเที่ยวที่ผา่นไปมา และสามารถนัง่กระเช้าหน้าโรงแรมได้ ก่อนกลบัโรงแรมที่พกั 

ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั มาเก๊า Regency Hotel  หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 2 มาเก๊า อิสระเต็มวนั 
เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั   

 ให้ทา่นเทีย่วเองกบัเมืองมาเก๊า อาหาร คาสดิน ช้อปปิง้ สสถานท่ีทอ่งเที่ยวมากมายอยา่งเตม็อิ่ม หรือสนใจจะไปชมท้องฟา้จ าลองที่ 
THE VENETIAN RESORT โรงแรมสดุหรูเลศิอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสัให้ทา่นอิสระพกัผอ่นถ่ายรูปและชมความงามสมัผสั
เมืองจ าลองลาสเวกสัและได้ชมท้องฟา้จ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตามอธัยาศยัซึง่แบง่เป็นโซนตา่งๆ เช่น GRAND CANAL 
SHOP มีร้านอาหารช่ือดงัให้ทา่นได้สมัผสักบัภตัตาคารกวา่ 30 แหง่ เพื่อลิม้ลองเมนตูา่งๆ ท่ีทา่นช่ืนชอบและร้านค้าแบรนด์เนม
หลากหลายกวา่300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลอ่งเรือกอนโดลา่ GONDOLA (ไม่
รวมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 120 เหรียญ) ลอ่งไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มีอยูท่ัง้หมด 4 โซน
ใหญ่ ** (ไมอ่นญุาตให้เดก็ที่มีอายตุ ่ากวา่ 21 ปี เข้าไปภายในคาสโิน และไมอ่นญุาตให้ท าการบนัทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้สิน้
และควรแตง่กายสภุาพ)  

 อิสระอาหารกลางวนั – ค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั มาเก๊า Regency Hotel  หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 ฮ่องกง –ช้อปปิง้ย่านจิมซาจุ่ย–Symphony Of Light 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั 
ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ถนนนาธานตามอธัยาศยั เช่น ช้อปปิง้ที่ Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิค้าแบรนด์เนมช่ือดงัตา่งๆ 
ระดบัโลกกวา่ 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, 
Chole ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเลน่ Toy r'us ร้านช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria   

กวางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโต้กนัตามจงัหวะเสยีงเพลงSymphony of Lights (โชว์รอบ 20.00 

น.  ในกรณีเดินทางมาทนัเวลา) 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั ฮ่องกง IClub Matauwai หรือเทียบเทา่ 
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วันที่ 4 
ฮ่องกง –เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลสัเบย์–วดัทินหวั–วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า– ร้านจิวเวอร์ร่ี –ร้านหยก –
วดัแชกงหมิว–สนามบินฮ่องกง (เช็คแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD503:22.20-00.10) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร แบบติ่มซ า 
...จากนัน้น าทา่นนมสัการขอพรจากเจ้าแมก่วนอิมและเทพเจ้าแหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรีพลัส์เบย์ สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละ
ปีจะมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสกัการบูชาขอพรศักดิ์สิทธ์ิจากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทบัทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ 
โดยเฉพาะการขอลกูที่เช่ือกนัวา่ถ้าใครมาขอก็มกัสมหวงัทกุครัง้ไป ...เจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวดัเจ้า
แมก่วนอิมที่มีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ในฮ่องกง ขอพรเจ้าแมก่วนอิมพระโพธิสตัว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวดัเจ้าแม่
กวนอิมที่ Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวดัขนาดเล็ก  แต่เป็นวดั
เจ้าแมก่วนอิมที่ชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทกุวนัจะมีคนมาบชูาขอพรกนัแนน่วดั ถ้าใครที่ชอบเสีย่งเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่
พิเศษกวา่นัน้ นอกจากสกัการะขอพรแล้วยงัมพีิธีขอซองอัง้เปาจากเจ้าแมก่วนอิมอีกด้วย   ...วดัเจ้าแมท่บัทิม ทินหวั ตัง้อยูท่ี่เขต Yau 
Ma Tei สกัการะตามความเช่ือ เพื่อความเป็นสิริมงคล มัง่มีโชคลาภ ประสบความส าเร็จในสิ่งที่หวงั  เจ้าแม่ทบัทิมคนฮ่องกงนบัถือ
มาก แม้แตช่าวตา่งชาติก็ยงัเดินทางมากราบไหว้สกัการะ เพื่อความส าเร็จ สมหวงั ตามความเช่ือ 

กวางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ซึง่เป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสยีงที่สดุของฮอ่งกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัทา่นสามารถหาซือ้ได้ใน

ราคาพเิศษ !! และน าทา่นเลอืกซือ้ยาสมนุไพรจีนตา่งๆ อีกมากมาย ...จากนัน้เดินทางไป วดัแชกงหมิว เป็นวดัเก่าแก่ที่มีความ
ศกัดิ์สทิธ์ิมาก มีอายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatinวดัแชกงสร้างขึน้เพื่อเป็นอนสุรณ์ถงึบคุคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมช่ืีอวา่ทา่น
แชกง เนื่องจากมีเหตกุารณ์จลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใต้ของจีนและทา่นแชกงได้ท าวีระประวตัิไว้ ท าให้คนทัว่ไปยกยอ่งและคนจีนมี
ความเช่ือถือวา่หากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุประการ แล้วจะต้องไปหมนุกงัหนัน าโชคที่
ตัง้อยูใ่นวดัเพื่อจะได้หมนุเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มคีวามเจริญก้าวหน้าด้านหน้าท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัดิ์ และถ้าหาก
คนที่ดวงไมด่ีมเีคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่ร้ายและไมด่ีออกไปให้หมด ในองค์กงัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คอืพร 4 
ประการ คือ สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรก
ตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดันีเ้พื่อถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาสิง่ชัว่ร้ายและโรคภยัไข้เจ็บ
ออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดเีข้ามาแทน   

 ได้เวลาอนัสมควร พร้อมกนัท่ีจดุนดัพบ เดินทางสูส่นามบินฮ่องกง 
22.20 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD503 
00.10 น. เดินทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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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 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 าระเงินมดัจ าคา่ทวัร์ ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินคา่ทวัร์แล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดนิทาง ที่มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่

สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

5. การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่วีซา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคืนได้ในกรณีลกูค้าที่มีวีซา่อยูแ่ล้วและส าหรับพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้) 
10.         กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลกิวีซา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯ

ขอ  สงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
11. คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 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 
คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทริป 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิท ธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง  เนื่องจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไมส่ามารถท าการ REFUND ได้ 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง 
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิสกุล
ฮ่องกงดอลลาร์ 
 
 
 
 
 


