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รหัสโปรแกรม : 16091 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

ชมทอ้งฟา้จ าลองเวเนเช่ียน | วดัแชกงหมวิ| ถนนคู่รกั | ชมมา่นน า้ 3 มติิ |  
ชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย | โบสถเ์ซ็นตป์อล   

เป๊ะเวอร ์มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง 4 วัน 3 คืน 
 

เดนิทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63  

ราคาแนะน าเพยีง9,999.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง FD760: 06.45-10.20)- กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริม
ทะเล-โบสถเ์ซน็ตป์อล-เวเนเช่ียน- จูไห ่

04.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หนา้ที่
คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.45 น. ออกเดินทางสูม่าเก๊า  โดยสายการบินแอรเ์อเซีย เทีย่วบินที่ FD760 (บนเครือ่งมีบรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 
หมายเหต:ุ เดือนพฤศจิกายน  2562 – มีนาคม 2563 เปลีย่นเป็นไฟลท์ FD775: ดอนเมือง-มาเก๊า-ดอนเมือง 06.45-10.20 

10.20 น. เดินทางถงึสนามบินมาเก๊า (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผา่นการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมือง 
“มาเก๊า”เป็นเมืองทีม่ีประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและนา่สนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเลก็ๆโดยมี
ชาวจีนกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดิมจนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดินเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พื่อ
ติดตอ่คา้ขายกบัชาวจีนและมาสรา้งอาณานิคมอยูใ่นแถบนีท้ี่ส  าคญัคือชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้น
สถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาตติะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงที่มี่การผสมผสานระหวา่ง

เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.45-10.20)- กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจา้แมก่วนอิมรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเช่ียน- จไูห่ 

วนัท่ี 2. จู่ไห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวีหน่ี-วดัผูโ่ถว-พระราชวงัหยวนหมิงหยวน–ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-เซินเจิน้ 

วนัท่ี 3. เซินเจิน้-สวนดอกไมฮ้อลแลนด-์ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมิน-ชมโชวม์า่นน า้ 3มติิ (3D Water Show)  
วนัท่ี 4.เซินเจิน้ - ฮ่องกง – วดัแชกง -วิคตอเรยีพีค-รพีลสัเบย ์–อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-กรุงเทพฯ  (สนามบินดอนเมือง FD503: 22.20-00.10) 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวัจนสามารถเรยีกไดว้า่เป็น “ยโุรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้บน
ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลีย่มปากแมน่ า้เพิรล์ในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตเุกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวนัที่
19 ธนัวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพิธีสง่มอบมาเก๊าคืนใหก้บัสาธารณรฐัประชาชนจีน นบัจากนัน้มาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขต
ปกครองพิเศษของจีนอยา่งสมบรูณแ์ตย่งัคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร  
 จากนัน้ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลรูปองคเ์จา้แม่กวนอิมสมัฤทธ์ิ

ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรา้งขึน้เพื่อเป็น
อนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนใหก้ับประเทศจีน ....
จากนัน้น าทา่นมายงัซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลที่สรา้งขึน้ระหว่าง ค.ศ.
1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ิทยาลยัเซนตป์อลที่อยู่ติด
กบัโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเช่นกนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอีเดิม 
วิทยาลยัเซนตป์อล(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยัง
หลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้ง
มหาวิทยาลยัของตะวนัตกใน ภมูิภาคตะวนัออกไกลและไดร้บัการวาง
หลกัสตูรการศกึษาไวอ้ยา่งพิถีพิถนัขณะท่ีซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลใน
ปัจจบุนัถกูมาเป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมืองมาเก๊าเซนาโดส้แควร ์ซึ่งโดด
เด่นดว้ยพืน้ถนนที่ปลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลื่นลอ้มรอบดว้ย
สถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อิสระใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวและแวะซือ้สินคา้ที่มีช่ือเสียงและสินคา้แผงลอยมากมาย... จากนัน้น าท่าน
แวะซือ้ขนมพืน้เมืองมาเก๊า ขนมทารต์ไขแ่ละทองพบัหอ่สาหรา่ยที่ขึน้ช่ือ...น าทา่นชมThe Venetian Resortโรงแรมสดุหรูเลศิอลงัการ
ในบรรยากาศลาสเวกสัใหท้า่นอิสระพกัผอ่นถา่ยรูปและชมความงามสมัผสัเมืองจ าลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟา้จ าลองเสมือนจรงิ
ภายในเวเนเช่ียนตามอธัยาศยัซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีรา้นอาหารช่ือดงัใหท้่านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร
กว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนูต่างๆที่ท่านช่ืนชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า300 รา้นเช่น  BOSSINI, G2000, 
GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลอ่งเรือกอนโดลา่ GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ120เหรียญ) ลอ่งไป
ตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนญุาตใหเ้ด็กที่มีอายตุ  ่ากว่า 21 ปี เขา้ไป
ภายในคาสโิน และไมอ่นญุาตใหท้ าการบนัทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทัง้สิน้และควรแต่งกายสภุาพ…เดินทางสูจู่ไห่โดยรถโคช้ปรบั
อากาศผา่นดา่นกงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทาง
ขา้มดา่นและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศ
จีน“จไูห”่ไดร้บัการยกยอ่งจากสหประชาชาติใหเ้ป็น “เมืองมหศัจรรยแ์หง่สาธารณรฐัประชาชนจีน” 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั จไูห ่JINJIANG INN HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่2 
จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหน่ี-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน–ช้อปป้ิงตลาดกงเป่ย- 
เซนิเจิน้ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที่พกั   



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

 

 จากนัน้ชมสญัลกัษณข์องเมืองจไูหท่ี่มีช่ือเรยีกวา่ “หวีหนี”่ รูปป้ัน
สาวงามกลางทะเลสงู 8.7 เมตร ถือไขม่กุอยูร่มิทะเล ...น าทา่นสู ่
วดัผูโ่ถว นมสัการองคส์งักระจายเพื่อความอดุมสมบรูณ ์นมสัการ
เจา้แมก่วนอิม เพื่อความโชคดี นมสัการองคอ์มิตรพทุธเจา้เพื่อการ
มีสขุสวสัดีและนมสัการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพื่ออายยุืนนาน
จากนัน้เดินทางผา่นชมถนนคูร่กั (The Lover Road) ซึง่เป็นถนน
เลยีบชายหาดที่แสนจะโรแมนตกิซึง่ทางรฐับาลเมืองจไูหไ่ดท้ าไว้
ขึน้เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและยงัเป็นท่ีนิยมของบรรดา
คูร่กัทัง้หลาย 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร ...เมนพูิเศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 
 จากนัน้น าทา่นสูพ่ระราชวงัหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคลา้ยกบัพระราชวงัหยวนหมงิ ณ กรุงปักก่ิง พระราชวงัแหง่นี ้ถกูสรา้งขึน้ใหม่

อีกครัง้ ณ ใจกลางของ "ภเูขาชิลนิ" ในเมืองจไูหท่ าใหส้วนแหง่นีโ้อบลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขียวชอุม่ สวนหยวนหมงิ มีเนือ้ที่ 1.39 ตาราง
กิโลเมตร มีภเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ท่ีราบ สิง่ก่อสรา้งตา่ง ๆ สรา้งขึน้เทา่ของจรงิในอดีตทกุชิน้ ภายในสวนมี
ทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่มีขนาดเทา่กบัสวนเดิมในกรุงปกก่ิง เป็นศนูยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสิง่ก่อสรา้งตา่ง ๆ กวา่รอ้ย
ชิน้ อาทิ เสาหินคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ต าหนกัเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนดิ
ที่ตลาดใตด้ินกงเป่ยเสมือนเดินอยูใ่น LOWU CENTRE  ทา่นจะสนกุสนานกบัการตอ่รองสนิคา้ราคาถกูทัง้ กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนด์
เนมดงัตา่งๆ หรอืเลอืกซือ้เสือ้ผา้ ถงุเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดบัส าหรบัคณุผูห้ญิงหลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเซินเจิน้ (โดยรถ
โคช้) ซึง่เป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ที่ส  าคญัของจีนทางตอนใตแ้ละ
เป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยีและความทนัสมยัอีกดว้ย.. 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั เซินเจิน้ Higgert Hotel  หรอืเทียบเทา่ 

 

วันที ่3 เซนิเจิน้-สวนดอกไม้ฮอลแลนด-์ช้อปป้ิงตลาดตงเหมิน-ชมโชวม่์านน า้ 3มิต ิ(3D Water Show) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที่พกั 
 น าทา่นเดินทางสูศ่นูยส์มนุไพรจีนหรอืบวัหิมะ และชมสนิคา้พืน้เมืองของเมืองจไูห ่อาทเิช่น ใบชา หยก ครมีไขม่กุ ผา้ไหมยางพารา 

ฯลฯ จากนัน้น าทกุทา่นไปยงัสวนดอกไมฮ้อลแลนดใ์หท้า่นไดถ้า่ยรูปกบับบรยากาศสวนสวย ตกแตง่ดว้ยดอกไมน้านาชนิด เก็บภาพ

ประทบัใจกบัมมุสวยๆ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
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จากนัน้เดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็นศนูยร์วมแห่งการชอ้ปป้ิงสินคา้ภายในประเทศ ที่นี่นบัว่าเป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาช้
อปป้ิง เพราะนอกจากที่นี่จะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแลว้ยงัเป็นแหลง่รวมเรือ่งอาหารการกินอีกดว้ย ที่น่ีมีสินคา้หลากหลายมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ราคาไมแ่พงเรยีกวา่ใครชอบตอ่รบัรองวา่สนกุแน่ๆ ...น าทา่นชมโชว ์MANGROVE GROOVE 
เป็นโชวม์่านน า้แบบ 3D เป็นโชวท์ี่เก่ียวกบัเด็กหญิงผูก้ลา้กบัลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีช่ือว่า "ปีกแห่งความรกั" 
เพื่อเอามาช่วยนกที่ถกูท าลายจากมนต(์มลพิษ)ในป่าโกงกาง ที่ใชทุ้นสรา้งกว่า 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER 
SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน า้ขนาดใหญ่ที่สามารถจไุด ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดือนในการสรา้งแท่นแสดงบนน า้ที่ใหญ่
ที่สดุในโลกครอบคลุมพืน้ที่ 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความทา้ทายเก่ียวกับเทคโนโลยี และสรา้งเพื่อเป็น
ตวัแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทัง้หมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกบัมหศัจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมือนจริง  การ
แสดงใชอ้ปุกรณ ์เช่น แสงเลเซอร ์ ไฟ  เครือ่งเปลง่แสง  มา่นน า้  ระเบิดน า้ ฯลฯ กว่า600ชนิด  เป็นโชวน์ า้ที่ใหญ่และทนัสมยัที่สดุใน
โลก โชวก์ารแสดงสือ่ประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็นสญัลกัษณใ์หมใ่นทา่เรอื OCT 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั เซินเจิน้ Higgert Hotel  หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 
เซนิเจิน้-ฮ่องกง-วัดแชกง-วิคตอเรียพคี-รัพลัสเบย-์ช้อปป้ิงถนนนาธาน-กรุงเทพฯ (สนามบนิ
ดอนเมือง FD503: 22.20-00.10) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที่พกั 
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เดินทางสูฮ่่องกง โดยรถไฟวดัแชกงหมวิเป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัดิส์ทิธ์ิมาก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatinวดัแชกงสรา้งขึน้

เพื่อเป็นอนสุรณถ์ึงบคุคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมีช่ือวา่ทา่นแชกง เนื่องจากมเีหตกุารณจ์ลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใตข้องจีนและ

ทา่นแชกงไดท้ าวีระประวตัิไว ้ท าใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคนจีนมคีวามเช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะ

ประสบผลส าเรจ็ในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหนัน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มนุเวียนชีวิตของเราและครอบครวัใหม้คีวาม

เจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนท่ีดวงไมด่ีมีเคราะหร์า้ยก็ถือวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ย

และไมด่ีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สขุภาพรา่งกายแขง็แรง, เดินทางปลอดภยั, สมความ

ปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดันีเ้พื่อถวายกงัหนัลม

เพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาสิง่ชั่วรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดีเขา้มาแทน  ...น าทา่นชมววิ

ทิวทศันข์องเกาะฮ่องกงบรเิวณยอดเขา The Peak หรอื วิคตอเรยี พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคูก่บัวิวทิวทศันข์องตกึสงูบนเกาะ

ฮ่องกงจดุชมวิวที่สงูที่สดุ และสวยที่สดุของฮ่องกงสมัผสับรรยากาศสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเกาะฮ่องกงและ

เกาลนู ไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน  เป็นจดุชมวิว ชมไฟตกึสงูในฮ่องกง ยอดเขาที่สงู 552 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ตัง้อยูใ่นเกาะฮ่องกง ท่ี

ดา้นบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรอื ครึง่วงกลมสงู 7 ชัน้ ภายในอาคารมีพิพิธภณัฑห์ุน่ขึผ้ึง้มาดาม

ทสุโซ ่(Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของที่ระลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของฝาก รา้นขาย

ของ Brand name เป็นแหลง่ชอปป้ิงที่สงูที่สดุในฮ่องกงน าทา่นนมสัการ วดัเจา้แมก่วนอมิ  ณ หาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 
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ในแตล่ะปีจะมีนกัทอ่งเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาสกัการบชูาขอพรศกัดิส์ทิธ์ิจากเจา้แมก่วนอิม  และขอพรจากเทพเจา้องคอ่ื์นๆ 

ดว้ย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร ่ารวยจากเทพไฉ่ซิงเอีย้ ,ขอพรเรือ่งความรกั ใหส้มหวงัในรกั ขอพรไดจ้ากเทพแหง่ความรกั และ

เทพเจา้แหง่โชคลาภองคอ์ื่นๆ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
 จากนัน้น าชมโรงงานจิวเวอรร์ี ่ซึง่เป็นโรงงานที่มีช่ือเสียงที่สดุของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดบัท่านสามารถหาซือ้ไดใ้น

ราคาพิเศษ !!และน าท่านเลือกซือ้ยาสมนุไพรจีนต่างๆอีกมากมาย   ...หลงัจากนัน้ ใหท้่านอิสระช้อปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศยั 
เช่น ชอ้ปป้ิงที่ Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัต่างๆ ระดบัโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาทิ เช่น Armani, 
Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'usรา้นช้
อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ DFS  Galleria  **อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั** 

 สมควรแกเ่วลาเดินทางสูส่นามบนิ Hongkong International Airport 
22.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบินที่ FD503 

(บนเครือ่งมีบรกิารขายอาหารและเครือ่งดื่ม) 
00.10 น. เดินทางถงึสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ… 

 

อัตราค่าบริการ : เป๊ะเว่อร ์มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง  4 วัน 3 คนื BY FD 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ทา่นละ 

วนัท่ี 28-31 ธนัวาคม 62 15,555 18,555 18,555 18,555 7,000.- 

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

วนัท่ี 09-12 มกราคม 63 9,999 12,999 12,999 12,999 4,000 

วนัท่ี 06-09 กมุภาพนัธ ์63 11,999 14,999 14,999 14,999 4,000 

วนัท่ี 19-22 มีนาคม 63 10,999 13,999 13,999 13,999 4,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 
 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร ์ทา่นละ 5,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินคา่ทวัรแ์ลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดนิทาง ที่มีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่

สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
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3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

5. การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป (คอนเฟิรม์ออกเดินทาง มีหัวหนา้ทัวรจ์าก
เมืองไทย) ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการ
เดินทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่วีซา่กรุป๊แบบ 144 ชั่วโมง (ไมส่ามารถท าคืนไดใ้นกรณีลกูคา้ที่มีวีซา่อยูแ่ลว้และส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 
10.         กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลกิวีซา่กรุ๊ป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯ

ขอ  สงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
11. คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบิน แอรเ์อเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส ์Economy class 30 

กิโล / เอมิเรตส ์Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอรไ์ลน ์20 กิโล / คาเธ่ยแ์ปซิฟิค 30 กิโล/ แอรม์าเก๊า 20 กิโล 
คา่ประกนัวินาศภยัเครือ่งบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า
เดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ  เนื่องจากสายการบินแอรม์าเก๊า ไมส่ามารถท าการ REFUND ได ้

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ
สกุลฮอ่งกงดอลลาร ์

หากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จาก 
        ท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน      
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