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ฮ่องกง มาเก๊า จูไห ่เซนิเจ ิน้ เทีย่วเต็มอิม่  

จุดเด่น 

 

• ชม โชวม์า่นน า้ 3 มติ ิMangrove Groove ทีอ่ลงัการและทนัสมัยทีส่ดุในโลก 

• ชม ความอลงัการของ THE VENETIAN MACAU สดุหรู 

• นมัสการขอ พรองคเ์จา้แมก่วนอมิ เทพเจา้แหง่โชคลาภ ขา้มสะพานตอ่อาย ุณ รพีลัส ์เบย ์

• หมนุกงัหันเสรมิสรา้งบารมแีละศริมิงคลใหก้บัชวีติ ณ วดัแชกงหมวิ 

• นมัสการสิง่ศกัดิส์ทิธิข์อพร ณ วดัผูโ่ถว 

• ชมทศันยีภาพทีส่วยทีส่ดุของฮอ่งกง ณ วคิตอเรยี พคี 
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• ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาถกูจากทั่วทกุมมุโลกทีย่า่น ถนนนาธาน  

• ชอ้ปป้ิงจใุจ Lo Wu, เซนาโดสแควร,์ เดอะ เวเนเชีย่น พรอ้มชอ้ปป้ิงรา้นคา้กวา่ 300 รา้น 

• พเิศษเมนู เป๋าฮือ๊+ไวนแ์ดง 
 

ชื่อโปรแกรม ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ ิน้ เทีย่วเต็มอิม่   

จ านวน 3 วนั 2 คนื 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 
สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - ฮอ่งกง - มาเกา๊ - เจา้แมก่วนอมิปรางคท์อง - วดัอามา่ - 

โบสถเ์ซนตพ์อลล ์- เซนาโด ้สแควร ์- เดอะเวเนเชีย่น - จไูห ่

 

05:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 2 เคาน์เตอร์ C/D 
สายการบนิ THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

08:00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่TG600 
 

11:45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และตรวจรับ
สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดย เรอืเฟอรร์ ี ่(ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางถึง มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย จากนั้นน าท่านเดินทางชม องค์เจ้าแม่

กวนอมิปราคท์อง ตัง้อยู่บรเิวณรมิทะเลสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ัง้องคท์คีวามสงู 1.8 เมตร น ้าหนักประมาณ 1.8 
ตนั ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวขนาดใหญ่มคีวามสวยสดงดงาม ยามเย็นสทีองขององคเ์จา้แม่กวนอมิจะรับกบัแสงแดด

มคีวามสวยงามมาก รูปปั้นเจา้แม่กวนอมินี้สรา้งขึน้โดยชาวโปรตเุกสครัง้เมือ่โอกาสทีโ่ปรตุเกสคนืฮ่องกงใหแ้ก่

ทางการจนีเพือ่เป็นสญัลกัษณ์ใหก้บัคนรุ่นหลงัไดช้ม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ หรอืทีค่นใหญ่รูจ้ักกนัใน
นามของ เจา้แม่ทบัทมิ ภายในมหีินแกะสลักขนาดใหญ่เป็นรูปเรือส าเภา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเจา้แม่

อาม่าขึน้มายันมาเก๊าเมือ่ครัง้อดตี บรเิวณหนา้วัดมรีูปปั้นสงิโตตัง้อยู ่2 ตวั ซึง้วดัแห่งนี้จะมผีูค้นไปศกัการะตลอด
ทัง้ปี จากนัน้น าท่านสู ่โบสถเ์ซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ราว ค.ศ.1602 ใหค้รัง้แรกทีส่รา้งเสร็จมคีวาม

ตัง้ใจใชเ้ป็นโรงเรียนสอนทางดา้นศาสนาของชาวตะวันตกในดนิแดนทีห่่างไกล แต่หลังจากนัน้ราว ค.ศ.1835 
ไดเ้กดิเพลงิไหมค้รัง้ใหญ่มคีวามรุนแรงมาก ท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อตัวโบสถ์ทัง้หมด จนเมื่อปี ค.ศ.1991 

ทางประเทศมาเก๊าไดเ้ขา้มาท าการบรูณะใหมค่งเหลอืไวเ้พยีงประตหูนา้และบันไดทางเขา้เพยีงเทา่นัน้ ดา้นหลัง

ของโบสถจ์ัดเป็นพิพิธภัณฑท์างดา้นศาสนา จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง เซนาโดส้แควร ์ศูนยร์วมสนิคา้มากมาย 
เสือ้ผา้แฟชัน่สดุชกิ ลนิคา้แบรนดเ์นมดังจากทั่วทกุมุมโลก มากกวา่ 300 รา้น ของตกแตง่ ของโบราณ ของฝาก 

ของทีร่ะลกึ เครือ่งประดับ ถูกใจขาชอ้ปอย่างแน่นอน หรอืถา้หากใครทีอ่ย่างน่ังชวิๆ ลองชมิอาหารก็มภีัตตาคาร 
กว่า 40 รา้น เซนาโดส้แควรม์คีวามโดดเดน่อย่างมาก พื้นถนนปูลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลอนๆ ราวกับอยู่ในทอ้ง

ทะเลกวา้ง รวมไปถงึรูปทรงอาคารรา้นขายสนิคา้ตา่งๆ มองแลว้โดดเดน่สะดดุตา หากแมใ้ครทีไ่ม่อยากชอ้ป แค่

ไดม้าถ่ายรูปก็มคีวามสุขแลว้ จากนั้นน าท่านสู่ เดอะเวเนเวีย่น โรงแรมคาสโินสุดหรูของมาเก๊า มีหอ้งรับรอง
นักทอ่งเทีย่วกวา่ 1000 หอ้ง พเิศษหากใครอย่างอยา่งสมัผัสบรรยายกาศแบบอติาล ีตอ้งลองลอ่งเรอื กอนโดลา่ 

(คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่บรกิารลอ่งเรอื) และมบีอ่นคาสโินทีนั่งเสีย่งโชดจากทัว้โลกมาลองเสีย่งโชค นอกจากนัน้หาก
ใครทีไ่มอ่ยากเลน่การพนัน ภายในเดอะเวเนเชีย่นก็มรีา้นคา่ใหช้็อปป้ิงรวมถงึรา้นอาหารใหเ้ลอืกของชมิลองทาน

อกีดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่ของประเทศจนี ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงทีด่า่น กงเป่ย 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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ทีพ่กั  ZHUHAI LANDMARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่           

 

   

 

 
 

 
 

 

วนัที ่2 จไูห ่ฟิชเชอรเ์กริล ์- ถนนคูร่กั - วดัผูโ่ถว - เซนิเจ ิน้ ชมโชวม์า่นน า้ 3 มติ ิ- ชอ้ปป้ิง Lo Wu 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะถ่ายรูปกับสาวงาม หวหีนี ่จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณ

อ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล น่ังรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รกั The 
Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจูไห่ไดต้กแตง่ภูมทิัศน์ ไดอ้ย่าง

สวยงามเหมาะส าหรับพักผอ่นหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ ือ่วา่ถนนคูรั่ก ก็เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นีไ้ด ้
มกีารน าเกา้อี ้หรอืมา้น่ังซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเท่านัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคู่รักปัจจุบันเป็นทีน่ิยมของบรรดาคูรั่ก 

แวะชมผลติภัณฑท์ีท่ าจากผา้ไหมจนีทีม่ีช ือ่เสยีงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมทีห่่มอุ่นในหนา้หนาว และเย็นสบายใน

หนา้รอ้น แวะชมชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี ยาบวัหมิะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟ
ไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮอ่งกงฟตุฯ จากนัน้น าทา่นสู ่วดัผูโ่ถว สกัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ เพือ่เสรมิสรา้งความเป้นสริิ

มงคลใหก้ับชวีติ วัดแห่งนี้ตัง้อยู่บรเิวณเขา มคีวามยิง่ใหญ่และอลังการมาก เมือ่ทุกท่านไหวพ้ระเสรมิสริมิงคล
ใหก้บัตวัทา่นเองเรยีบรอ้ย ลกูคา้สามารถถา่ยรูปบรเิวณโดยรอบไดอ้ย่างจใุจ 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เซนิเจ ิน้ โดย รถโคช้ เซนิเจิน้เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนีเดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมง

ธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ ตัวเมืองเซินเจิ้นไดรั้บการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และ

สภาพแวดลอ้มที่เป็นระเบียบสวยงาม และแวะชม พพิธิภณัฑห์ยก สนิคา้โอท็อปของจีน น าท่านเดนิทางสู่

แหล่ง ชอ้ปป้ิงที ่Lo Wu สนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจั้กในนามมาบุญครองเมอืงไทยมี

สนิคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากส าหรับคนที่
ทา่นรัก และตวัทา่นเอง                                                    

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ เป๋าฮือ้เสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง) 
พาท่านชม โชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวน์ ้าแบบ 3D ที่ใชทุ้นสรา้งกว่า200ลา้นหยวน จัดแสดงที ่

OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ที่สามารถจุได ้2595 คน เป็นโชวท์ี่
เกีย่วกบัเด็กหญงิผูก้ลา้กบัลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วา่ ปีกแห่งความรัก เพือ่เอามาชว่ยนก

ทีถู่กท าลายจากมนต ์มลพิษในป่าโกงกาง การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร์ ไฟ เครือ่งเปล่งแสง ม่านน ้า 
ระเบดิน ้า ฯลฯ กวา่ 600 ชนดิ เป็นโชวน์ ้าทีใ่หญ ่และทนัสมัยทีส่ดุในโลก 

 

ทีพ่กั  CENTURY PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่             
 

วนัที ่3 
ฮ่องกง - วดัแชกงหมวิ - อ่าวรพีลัส ์เบย ์- Victoria Peak - โรงงานจวิเวลรี ่- ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน - 

สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดย รถไฟ น าทา่นเทีย่วชม วดัแชกงหมวิ หรอืวดักงัหันน าโชค วดันี้ตัง้อยู่ทีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่
ถอืเป็นชานเมอืงของ ฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้

ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทองโดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชกง และดาบไรพ้่าย
เป็นสิง่ศักดิส์ทิธ์ประจ าวัด และวัดแชกงยังเป็นที่มาของจี้กังหันน าโชคที่มีชือ่เสยีงของวงการการท่องเที่ยว

ฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทวัรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคล
ใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้ส ิน้ เขา้ชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่เพือ่เลอืกซือ้ของฝากไปใหค้นทีท่า่นรัก หรอืเลอืกซือ้เป็นของ

ประดบัของทา่นเองซึง่มลีกัษณะสวยงาม โดดเดน่ซึง่มกีงัหันลมทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีน่ยิม และเป็นมงคลแกผู่ส้วมใส ่

 
 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสูห่าดทราย อา่วรพีลัส ์เบย ์หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทสีดุแห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการ

ถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทินโห่วซึ่งท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครอง

ชาวประมง โดดเดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด นมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้
แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายุซึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี จากนัน้น าท่าน

ขึน้ไปชมจุดชมววิที่ยอดเยี่ยมที่สุดของฮ่องกงที่ วคิตอเรยี พคี ยอดเขาที่สูงทีสุดของเกาะฮ่องกง สูงจาก
ระดับน ้าทะเล 552 เมตร (สงูเป็นอันดับที ่24 ของฮ่องกง ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุชือ่ว่า Tai To yan อยู่ในเขตนิวเท
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อรร์ทิอรี่ มคีวามสงู 957 เมตรจากระดับน ้าทะเล) บนยอดเขาแห่งนี้ คุณจะมองเห็นทัศยภาพทัง้หมดของเกาะ

ฮอ่งกง ชืน่ชมกับววิทวิทัศน์ของอา่ววคิตอเรยี ตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้สงูตัดกับแนวเขาเขยีวขจอีันแสนสงบ เรอื

เฟอรร์ี ่และสสีนัทีง่ดงามยามค า่คนื จนไดช้ือ่วา่เป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว จากนัน้อสิระช ้

อปป้ิงทีย่า่น จมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทกุมุมโลกทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่จุใจ ไม่ว่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใด ศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิ
ของฮอ่งกงมทีกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้ เป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนด์

เนมของดไีซเนอร์นานาชาตชิือ่ดังจากทั่วทุกมุมโลกอกีทัง้ยังเป็นทีท่ี่คุณสามารถจะอิม่เอมกับอาหารชัน้เลศิ

บรรยากาศหรูเลอืกอร่อยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหล่งรวม
สนิคา้ Brand Name ชัน้น าที่มีใหเ้ลือกชม และชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, 

GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us 
 

 

20:45 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG607 

 
22:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  มนีาคม 
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08 ม.ีค. 61 - 10 ม.ีค. 61  13,900 13,900 13,900 3,900 - 

เดอืน  เมษายน 

03 เม.ย. 61 - 05 เม.ย. 61  13,900 13,900 13,900 3,900 - 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

• กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

• กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้
พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

• หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ
จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

• ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

• ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

• PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

• การทอ่งเทีย่วประเทศฮอ่งกงน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล รา้นจวิเวลรี ่เพือ่เป็นการสง่เสรมิ

การทอ่งเทีย่วของประเทศจนีแตไ่มไ่ดม้กีารบงัคบัซือ้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่
ทา่นละ 400HKD ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

• กรณีลูกค า้มีวซี ่าจนีตดิในเล่มพ าสปอรต์และวซี่าจนียงัไม่หมดอายุ ทาง ตม. จนีจะใช้วซี่าในเล่มก่อน 

กรุณาแจง้กบัท างเจา้หนา้ทีก่อ่นส ารองทีน่ ัง่ 

• กรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาทตอ่ทา่น (กอ่นวนัเดนิทาง 5 วนัเทา่นัน้) 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 

• ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

• คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

• คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท้ี่เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

• คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

• คา่วซี่าเขา้ประเทศจนีแบบวซี่ากรุ๊ปแบบ 144 ช ัว่โมง (เฉพาะหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้)  กรณีทีว่ซี่าเขา้
ประเทศจนีแบบกรุป๊แบบ 144 ช ัว่โมง ถูกยกเลกิไมว่า่กรณีนีใ้ดๆ ก็ตาม และมเีหตตุอ้งยืน่วซี่าเดีย่ว บรษิทั ฯ 

ขออนุญาตแิจง้เพิม่ค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าวซี่าเดีย่วใหลู้กคา้ทราบและเก็บหนงัสอืเดนิทางตวัจรงิ, รูป



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
7 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์HKG02 MFM ZUH ZEN  APR18-TG-W02 

ถ่ายรูปถ่ายหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเท่าน ัน้ จ านวน 2 รุป พรอ้มช าระค่าวซี่า ยืน่

ธรรมดา 4 วนัท าการ ช าระคา่ 1,500 บาท / ยืน่ดว่น 2 วนัท าการ ช าระคา่สว่นตา่งเพิม่ 2,550 บาท (อตัรา

ดงักลา่วขา้งตน้ ส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

• คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 1,000 บาท /ทา่น 
ตลอดทรปิการเดนิทาง 

• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

• คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

• คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

• คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่
อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
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เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

• กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 5,000 บาท  

• สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

• แจง้ลว่งหนา้ 16 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 11 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตัว๋ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ฮอ่งกง 
 

ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     
 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกลุ:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
4. ชือ่ – นามสกลุ:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
5. ชือ่ – นามสกลุ:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
 

หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง

  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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