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ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่มาเกา๊  
4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

10 ท่าน (ไม่มหัีวหน้าทวัร์ แต่มเีจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมไีกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 

15 ท่าน (มหัีวหน้าทวัร์ และมเีจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมไีกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 

กาํหนดเดนิทาง : มนีาคม-เมษายน  2561 
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                                ออกในนาม  
 

วนัแรก กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-เซินเจิน้                                                                                        (อาหารเยน็)          

10.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 

9 เคาน์เตอร์ T  

14.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 384 นาํท่านเหินฟ้าสู่ฮ่องกงดว้ย Air Bus A380 เคร่ืองบิน 2 

ชั้น สุดอลงัการ!! ท่านจะพบกบัท่ีนัง่ Economy รุ่นใหม่นัง่สบาย มีทีวีจอ 10.6 น้ิวไวทส์กรีนดิจิตอลส่วนตวั ให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัช่องเอน็เตอร์เทนเมน้ทก์วา่ 1,000 ช่อง และทุกท่ีนัง่มีจุดเช่ือมต่อ USB ซ่ึงท่านสามารถดู

ภาพยนตจ์าก Lap Top ของท่านเอง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

18.05 น.  ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชัน่แนลแอร์พอร์ต ( Chek Lap Kok) ลงทุนดว้ยเงินจาํนวนมหาศาลร่วม

แสนลา้นดว้ยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากรแลว้โปรดเดินออกทาง Exit B จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เซินเจิน้ (โดยรถไฟ โดยประมาณ 1 

ช่ัวโมง)  เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ ตวัเมืองเซิน

เจ้ินไดรั้บการวางระบบผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิทศัน์ และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม “เมืองเซินเจิน้” 

ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ท่ีสาํคญัของจีนทาง

ตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยัอีกดว้ย 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ Set Box 

   ทีพ่กั  FX HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง  วดักวนอู-เซินเจิน้-จูไห่-วดัผู่โถว-สวนหยวนหมิงหยวน+โชว์-ช้อปป้ิงตลาดกงเป่ย 

                                    (อาหารเชา้/กลางวนั/เยน็) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านท่านเดินทางสู่ วดักวนอู Kuan Au Temple ไห ว้เทพเจา้กวนอู สญัลกัษณ์ของความซ่ือสตัย ์ความกตญั�ู 

ความจงรักภกัดี ความกลา้หาญ โชคภาพ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แขง็เดด็เด่ียว องอาจ ไม่

คร่ันคร้ามต่อศรัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพร

ท่านกห็มายถึงขอใหท่้านช่วยอุดช่องวา่งไม่ใหเ้พล่ียงพลํ้าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กิดความสมบูรณ์ดว้ยคน

ขา้งเคียงท่ีซ่ือสตัย ์หรือบริวารท่ีไวใ้จไดน้ัน่เอง ดงันั้นประชาชนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหวท่้านเพื่อความเป็น

สิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆดา้น จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  เมืองจู่ไห่  โดยรถโคช้  “เมืองจูไห่ เขต

เศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่”  ไดรั้บการยกยอ่งจากสหประชาชาติใหเ้ป็น “เมืองมหศัจรรยแ์ห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China)  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ศูนยส์มุนไพรจีนหรือบวัหิมะใหท่้านรับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน

รวมทั้งใหบ้ริการนวดฝ่าเทา้และนาํท่าน ชมสินค้าพืน้เมืองของเมืองจูไห่  อาทิเช่น ผา้ไหม ใบชา หยกฯลฯ เพื่อ
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ฝากคนท่ีท่านรัก...จากนั้นนาํท่านสู่ วดัผู่โถว  นมสัการองคส์งักระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมสัการเจา้แม่

กวนอิมเพื่อความโชคดี นมสัการองคอ์มิตรพทุธเจา้เพื่อการมีสุขสวสัดีและนมสัการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพื่อ

อายยุนืนาน จากนั้นนาํท่านสู่ พระราชวงัหยวนหมิงหยวน  ท่ีมีสวนคลา้ยกบัพระราชวงัหยวนหมิง ณ กรุงปักก่ิง 

พระราชวงัแห่งน้ี ถูกสร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไห่ ทาํใหส้วนแห่งน้ีโอบลอ้ม

ดว้ยขนุเขาท่ีเขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเน้ือท่ี 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็น

พื้นท่ีราบ ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ สร้างข้ึนเท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร 

ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปกก่ิง เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบดว้ยส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ กวา่ร้อยช้ิน อาทิ เสาหินคู่ 

สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ตาํหนกัเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว นาํท่านชมโชว์ อลงัการประกอบแสง สี 

เสียง  ซ่ึงประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและ

การละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและไดรั้บความรู้..จากนั้นใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ี ตลาดใต้

ดินกงเป่ย เสมือนเดินอยูใ่น LOWU CENTRE  ท่านจะสนุกสนานกบัการต่อรองสินคา้ราคาถูกทั้ง กระเป๋า กอ้ป

ป้ีแบรนดเ์นมดงัต่างๆ หรือเลือกซ้ือเส้ือผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบัสาํหรับคุณผูห้ญิง  

คํา่          รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

  ทีพ่กั SILVER ART HOTELหรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม ถนนคู่รัก-สาวงามหวหีน่ี-จูไห่-มาเก๊า-วดัอาม่า-เจ้าแม่กวนอมิ-เซนาโด้สแควร์-โบสถ์เซ็นต์พอล-เดอะเวเนเช่ียน                                                                   

                           (อาหารเชา้/กลางวนั/เยน็)  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางผา่นชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดท่ีแสนจะโรแมนติกซ่ึงทางรัฐบาลเมืองจู

ไห่ไดท้าํไวข้ึ้นเพื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและยงัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย...จากนั้นชมสญัลกัษณ์

ของเมืองจูไห่ท่ีมีช่ือเรียกวา่ “หวหีน่ี” รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูริ่มทะเล  ออกเดินทางสู่ 

มาเก๊า โดย รถโค้ช ผ่านด่านกงเป่ย  ในการเดินทางขา้มด่านและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดิน

ประมาณ 45-60 นาที 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 จากนั้นนาํท่าน นมสัการเจา้แม่กวนอิม รูปป้ันเจ้าแม่กวนอมิ ( Kun Iam Statue) โปรตุเกสสร้างข้ึนเพื่อเป็น

อนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า เน่ืองในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน องครู์ปป้ันเป็นสีทองมีพระลกัษณ์ละมา้ย

ชาวตะวนัตก ประดิษฐานบนดอกบวั ภายในฐานรูปป้ันจะเป็นพิพิธภณัฑซ่ึ์งแสดงถึงประวติัความเป็นมา และ

วตัถุประสงคใ์นการก่อสร้าง บริเวณน้ีเป็นสถานท่ี ซ่ึงชาวมาเก๊า นิยมมาพกัผอ่นมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ถนนท่ีอยูใ่กล้

กบัองครู์ปป้ัน เรียกวา่ ถนน ดร.ซุนยดัเซ็น ในยามคํ่าคืน จะมีร้านอาหาร ผบั บาร์เปิดใหบ้ริการ อีกทั้งมี เลขมงคล 

8 ทั้งหมด 3จุดใหท่้านสงัเกตุ มีความเช่ือวา่หากท่านใดมองหาเลขมงคล 8 ครบจะมีโชคลาภกลบัมาจากนั้นนาํ

ท่านเดินทางสู่ วดัอาม่า หรือ วดัเจ้าแม่ทบัทมิ  ท่ีชาวมาเก๊านิยมไปกราบไหวเ้จา้แม่อาม่า ซ่ึงถือกนัวา่เป็นเทพธิดา

แห่งทอ้งทะเลผูมี้ความศกัด์ิสิทธ์ิ ชาวประมงทั้งหลายเรียกดินแดนตรงน้ีวา่ A-Ma Goa หมายถึง อ่าวของอาม่า 

นาน ๆ เขา้เสียงกเ็ปล่ียนไปเป็นมาเก๊า ณ ท่ีแห่งน้ีไดผ้สมผสานทั้งความเป็นขงจ๊ือ เต๋า พทุธ และความเช่ือทอ้งถ่ิน 
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เขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งเหนียวแน่นมาชา้นาน จากนั้นนาํท่านชม โบสถ์เซ็นต์พอล สญัลกัษณ์ประจาํเมืองมาเก๊า สร้าง

ข้ึนในปี ค.ศ. 1602 เพื่อใชเ้ป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตก ต่อมาไดเ้กิดเพลิงไหม ้ทาํใหเ้กิด

ความเสียหายทั้งหลงั คงเหลือเพียงประตูหนา้และบนัไดทางเขา้เท่านั้น ปัจจุบนัไดรั้บการเสนอช่ือกบัองคก์าร

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกอีก  จากนั้นนาํท่านแวะซ้ือขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพบัห่อสาหร่ายท่ี

ข้ึนช่ือนาํท่านเดินทางสู่ ย่านการค้าเซนาโด้สแควร์  ท่ีโดดเด่นดว้ยพื้นถนนท่ีปูลาดดว้ยกระเบ้ืองเป็นลอนคล่ืน 

เปรียบเสมือนทอ้งทะเลอนัอุดมสมบูรณ์ ลอ้มรอบไปดว้ยอาคารสไตลย์โุรปหลากสีสนั ท่ีน่ีจดัวา่เป็นแหล่งชอ้ป

ป้ิงท่ีรวมไวซ่ึ้งร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งแฟชัน่ แบรนดเ์นม ร้านแผงลอย เฟอร์นิเจอร์โบราณ อญัมณี 

เคร่ืองประดบั ของท่ีระลึก ฯลฯ เรียกวา่จะหาซ้ืออะไรในมาเก๊ามาท่ีน่ีท่ีเดียวกไ็ดค้รบ  นาํท่านเท่ียวชมและสมัผสั

ความอลงัการของ เดอะ เวเนเช่ียน  หรือ เวนิสมาเก๊า  โรงแรมท่ีเนรมิตบรรยากาศของเมืองเวนิสในอิตาลี มีลาํ

คลองเวนิชและเรือพายกองโดล่า บรรยากาศของจตุัรัสเซ็นตม์าร์คสแควร์ มาไวใ้นโรงแรมเวเนเช่ียนแห่งน้ี ท่ี

หรูหราและ ใหญ่สุดในเอเชีย ภายในถูกตกแต่งดว้ยภาพเขียนบนเพดานท่ีงดงาม หรือท่านจะลองเส่ียงโชคใน

คาสิโน  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงร้านคา้ยีห่อ้ดงัๆ ถึง 350 ร้านคา้ และอ่ิมเอมกบัร้านอาหารถึง 40 แห่งภายใน

เมืองเวนิสของโรงแรม หรือท่านอาจจะเลือกชมโชวต่์างๆ กไ็ดต้ามใจชอบ (แต่ละโชวต์อ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ

ชมโชวเ์อง)  

คํา่          รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

 ออกเดินทางสู่ จูไห่ โดยรถโคช้ ผา่นด่านกงเป่ย  

 ทีพ่กั SILVER ART HOTELหรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ จูไห่-ฮ่องกง-วดักงัหัน-Jewelry Factory-วดัหวงัต้าเซียน-ศูนย์หยกและสมุนไพร- 

  อสิระช้อปป้ิงถนนนาธาน- สนามบิน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ                                  (อาหารเชา้/กลางวนั) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

10.00 น.       ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยเรือเฟอร่ี (ใชเ้วลาในการ เดินทาง 1 ชัว่โมงโดยประมาณ) 

จากนั้นนาํท่านสู่ วดักงัหัน หรือ วดัแชกง  เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายมุากกวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขต

ซาถ่ินวดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสาํคญัคนหน่ึง เป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง เน่ืองจากมี

เหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้าํวีระประวติัไว ้ทาํใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคน

จีนมีความเช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสาํเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้ง

ไปหมุนกงัหนันาํโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวียนชีวิตของเราและครอบ ครัวใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ดา้น

หนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายกถื็อวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้าย

และไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนันาํโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแขง็แรง , เดินทาง

ปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา จากนั้นนาํท่านนมสัการ วดัหวงัต้าเซียน (เทพเจ้าหวงัต้า

เซียน)  ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีอายกุวา่คร่ึงศตวรรษ วดัมีความงดงามดว้ยอาคารท่ีตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็นวดัท่ีชาว

ฮ่องกงเช่ือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นหน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกงมีเทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไข้

เจบ็  จะมีผูค้นมากมายท่ีนาํธูป และของมาสกัการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการ
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ทาํธุรกิจ วดัแห่งน้ีคนไทยนิยมมาสกัการะขอพรเป็นจาํนวนมากท่ีลานบูชาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถึงคนสูงวยั

เขยา่เซียมซีกราบไหวข้อพรกนั  หลงัจากนั้นจะนาํท่านชมโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบั

ร้าน Jewelry Factory  จากนั้นนาํท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร  ชมวิธีการเลือกซ้ือหยกแทห้รือหยกเทียม และ

เลือกซ้ือสมุนไพรท่ีไดรั้บการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 ใหท่้านมีความสุขกบัการเดินเท่ียวสมัผสักบัแหล่งชอ้ปป้ิงไม่วา่จะเป็น ย่านขายสินค้า Tsim Sha Tsui หรือ 

ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เช่น HARBOUR CITY หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงยา่น Tsim Sha Tsui ท่ีมีร้านคา้แบ

รนดด์งักวา่ 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงท่ีฮ่องกง กบัสินคา้

หลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, 

G2000 เป็นตน้ หรือชอ้ปป้ิงท่ี DUTY FREE ร้านคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมี ช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก  จากนั้น

ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

คํ่า อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางไปสนามบิน 

21.50 น. เดินทางจากฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 

23.45 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม  

******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา  

ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นสําคญั** 

“ราคาทวัร์สําหรับคนไทยเท่าน้ัน” 
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อตัราค่าบริการรวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ชั้นประหยดั) เสน้ทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

2. ค่าท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า 

3. ค่าอาหารตามท่ีระบุ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 

5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีนํ้ามนั (ราคา ณ วนัท่ี 4 ม.ค. 2556)  

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ (เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด และอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ)  

2. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  

3. ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 30 กก.) 

4. ค่าทปิไกด์และคนขับรถประมาณ 160 HKD ตลอดการเดินทาง 

5. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  

6. ค่าภาษีเช้ือเพลงิทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิม่ (ตามข้อกาํหนดของสายการบิน) 

เงื่อนไขในการจอง 

1. แจง้จองพร้อมช่ือผูเ้ดินทาง และเบอร์ติดต่อกลบัพร้อมแฟ็กซ์สาํเนาพาสปอร์ตเขา้มาจองท่ีบริษทั 

2. ชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท เพือ่ยนืยนัการเดินทางและชําระเงินส่วนทีเ่หลอืก่อนออกเดินทาง 15 วนัทาํการ 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํเม่ือชาํระเงินแลว้ เน่ืองจากทางบริษทัฯตอ้งวางเงินมดัจาํค่าตัว๋และค่าท่ีพกักบัทางสายการบิน

และตวัแทนต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

โปรแกรม ฮ่องกง เซินเจิน้ จูไห่ มาเก๊า 4 วนั 3 คนื 

วนัทีเ่ดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่พกั

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 

12 ปี พกักบั

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 

ปื พกักบัผู้ใหญ่ 2 

ท่าน (เสริมเตยีง) 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่เสริมเตยีง) 

 

พกัเดีย่ว 

05-08 เม.ย.  61 18,900 22,400 22,400 22,400 4,900 

06-09 เม.ย. 61 18,900 22,400 22,400 22,400 4,900 

28 เม.ย.-01 พ.ค. 61 14,900 18,400 18,400 18,400 4,900 
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2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่
คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา
น้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) จะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
11. ราคาน้ีสาํหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางไทยและสญัชาติไทยเท่านั้น  กรณีผูเ้ดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือพาสปอร์ต

ไทยต่างดา้ว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

โปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 
13. กรุ๊ปออกเดินทาง 10 ท่านขึน้ไป 

10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมีไกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 

15 ท่าน (มีหัวหน้าทวัร์ และมีเจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมีไกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 


	ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
	4 วัน 3 คืน

