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NT032
ทวัรม์าเกา๊ จไูห ่ชมิลอง (CHIMELONG) ฝอซาน กวางเจา ซุน่เตอ๋ 5 วัน 3 คนื (NX)
ทัวรม์าเก๊า จนี ฮ่องกง , 5 วัน 3 คนื ,

CARAT HOTEL & SPA  , TIAN E HOTEL ZUHAI

Chime Long Ocean Kingdom สวนสนุกและโลกใตท้ะเลทใีหญท่สีดุในโลก
แวะถา่ยรูปกบัสาวงาม "หวหีน"ี จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์

จตัรุสัฮวัเฉงิ (เมอืงแหง่ดอกไม)้ ซงึเป็นศนูยก์ลางแหง่ใหมข่องเมอืงกวางเจา
แหลง่ชอ้ปปิงยอดนยิมของนครกวางเจา ยา่น ถนนซงัเซยีจวิ 

ชมโชวอ์นัตระการตา "ฉเีอา้ฟงหยุน"
นมสัการ เจา้แมท่บัทมิ หรอื วดัอามา่

ลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชยี” THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก ::
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

23.45 น.
พรอ้มกันททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) ชนั 4 ประต ู7 บรเิวณ ISLAND-N สายการบนิ AIR
MACAU (NX) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่น



วนัทสีอง ::
กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – จไูห ่– จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ – ฝอซาน – จเูมยีว – หอรําลกึหวงเฟยฟง - กวางเจา – จตัรุสัฮวัเฉงิ

02.55 น.
ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยสายการบนิ AIR MACAU เทยีวบนิท ีNX 879 (บรกิารอาหารและเครืองดมื)

06.50 น.
(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) เดนิทางถงึสนามบนิ มาเกา๊ เมอืงทไีดช้อืวา่เป็นดนิแดนแหง่การพนันและคาสโินนามระบอื
แตจ่ะมสีกักคีนทรีูจั้กมาเก๊าในดา้นอนื  ๆ“มาเกา๊” มภีาพความงามแหง่ศลิปะวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกใหไ้ดช้นืชม
และยังมมีนตเ์สน่หแ์หง่ความเชอืและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวถิชีวีติทผีสมผสานกันอย่างกลมกลนืหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 
นําทา่นเดนิทางขา้มดา่นสู ่เมอืงจไูห ่ซงึอยู่ทางใตข้องมณฑลกวางตุง้ มพีนืทดีา้นทศิตะวันออกตดิกับเซนิเจนิ ดา้นทศิใตต้ดิกับมาเก๊า ใน ปีค.ศ.
1980 ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงเศษฐกจิ (SPECIAL AREA) เมอืงจไูหเ่ป็นเมอืงทมีปีระชากรนอ้ย ทําใหเ้ป็นเมอืงทไีม่คอ่ยมมีลพษิ
สภาพแวดลอ้มจงึสวยงาม สะอาดและอากาศบรสิทุธมิาก

เชา้
รับประทานเชา้สไตลต์มิซํา ณ ภัตตาคาร 
นําทา่นนังรถผา่นชม ถนนคูร่กั เป็นถนนซงึอยู่รมิชายหาดทสีวยงามและแสนจะโรแมนตกิ ซงึรัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดต้กแตง่ภมูทัิศน์
ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผอ่นหย่อนใจ และทไีดช้อืวา่ถนนคูรั่ก
ก็เพราะวา่ภายในบรเิวณรมิชายหาดแหง่นีไดม้กีารนําเกา้อหีรือมา้นังซงึทํามาสําหรับ 2 คนนังเทา่นัน จงึไดช้อืวา่ถนนคูรั่ก เป็นทนียิมของบรรดาคูรั่ก
นําทา่นแวะถ่ายรูปกับสาวงาม "หวหีน"ี จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ เป็นรูปปันสาวงามกลางทะเลกลางทะเล ซงึเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงจไูห่
บรเิวณอ่าวเซยีงห ูเป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขมุ่กอยู่รมิทะเล ใหท้า่นอสิระถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง
กวางเจา เมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซงึเป็นเมอืงใหญ่ทเีตบิโตอย่างรวดเร็วจากธรุกจิการคา้
นอกจากนียังมอีาหารและภาษาทเีป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฝอซาน เพราะขดุพบพระพทุธรูป 3 องคบ์นภเูขา เมอืค.ศ.
624 คําวา่ “ ฝอซาน ” แปลวา่ ภเูขาพระพทุธรูป เมอืงฝอซานเป็นเมอืงใหญ่ ถนนหนทางกวา้งขวาง เป็นเมอืงทอีุดมสมบรูณ์
มชีอืเสยีงดา้นการประมง การทําเครืองเซรามกิและเครืองปันดนิเผา

เทยีง
รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสกัการะศาลเจา้ศักดสิทิธเิรียกวา่ "จูเ่มยีว" คอยปกปักษ์รักษาดนิแดนทรีาบลุม่แม่น ้าํจเูจยีงมานับพันปี และ
ภายในบรเิวณศาลเจา้นันมกีารสรา้งหอรําลกึหวง เฟย หง โดยมกีารจําลองสภาพบา้นพัก รวมถงึจัดแสดงภาพและ ประวัตขิองครูมวยอย่างละเอยีด
นักทอ่งเทยีวสามารถเขา้มาสกัการะศาลเจา้เพอืขอพร รวมถงึทําความเคารพครูมวย สาเหตทุ ีชาวเมอืงรัก และเคารพอาจารย ์หวง
เป็นอย่างยงิเนืองจากทา่นเป็น ตัวอย่างของผูท้รงคณุธรรม กลา้ตอ่สูก้ับความไม่ถูกตอ้ง
และสงิสําคัญเหนืออนืใดคอืพรอ้มถ่ายทอดวชิาใหค้นรุ่นหลังโดยไม่คดิเงนิ สง่ผลใหท้กุวันนีมสํีานักหมัดเหล็กหงเฟยหง
กระจายอยู่ทัวทกุมุมโลกทัง เอเชยี ยุโรป และ อเมรกิา 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่กวางเจา เมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซงึเป็นเมอืงใหญ่ทเีตบิโตอย่างรวดเร็วจากธรุกจิการคา้
นอกจากนียังมอีาหารและภาษาทเีป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี นําทา่นสู ่จตัรุสัฮวัเฉงิ (เมอืงแหง่ดอกไม)้
ซงึเป็นศนูยก์ลางแหง่ใหม่ของเมอืงกวางเจา มพีนิท ี560,000 ตารางเมตร จัตรัุสนีรวบรวมสงิกอ่สรา้งหลายแหง่อยู่ในทเีดยีวกัน มมีากกวา่ 39
ตกึกอ่สรา้ง อาทเิชน่ พพิธิภัณฑก์วางตุง้ หอดนตรี หอทวีทีสีงูทสีดุในโลก หอหนังสอืกวางเจา วังเยาวชน
ซงึตอนนีจัดเป็นสวนจัตรัุสทใีหญ่ทสีดุของเมอืงกวางเจา ใหท้า่นไดอ้สิระเก็บภาพไวเ้ป็นทรีะลกึตามอัธยาศัย นําทา่น ถ่ายรูปดา้นนอก CANTON
TOWER จัดวา่เป็นหอสง่สญัณาณทวีทีสีงูทสีดุในโลก มคีวามสงูท ี600 เมตร ซงึเป็นหอโทรทัศนท์มีปีระโยชนทั์งการสง่สญัญาณภาพโทรทัศน์
และเป็นหอชมววิทวิทัศนร์อบเมอืงกวางเจา จากนันนําทา่น ถ่ายรูปดา้นนอก GUANGZHOU POERA HOUSE
ซงึเป็นโรงละครทใีหม่ทสีดุในเมอืงประเทศจนีใหท้า่นถ่ายรูปภายนอกของโรงละคร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ลมิรส...ออเดฟิหมูหันรวมมติร

นําทา่นสูแ่หลง่ชอ้ปปิงย่าน ถนนซงัเซยีจวิ ซงึเป็นถนนทปิีดไม่ใหร้ถสญัจรไปมา เพอืเปิดให ้ประชาชนไดเ้ดนิชอ้ปปิงอย่างอสิระ
และเป็นทนียิมมากทสีดุของนครกวางเจา สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้ทพัีก

พกัที
CARAT HOTEL & SPA หรือเทยีบเทา่ FREE WiFi

วนัทสีาม ::



กวางเจา – ซุน่เตอ๋ – สวนชงิฮยุหยวน - จไูห ่– สวนหยวนหมงิชงิหยวน + โชว์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้สไตลบ์ฟุเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นชม หยกจนี ของล ้าํคา่ของปักกงิทขีนึชอื ซงึชาวจนีมคีวามเชอืวา่หยกคอื สญัลักษณ์ของความดงีาม สตปัิญญา
และความยุตธิรรมรวมไปถงึลัทธขิงจอืยังใหค้วามหมายของหยกในแงข่องสญัญาลักษณ์แหง่ปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ
และความกลา้หาญ ซงึหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสขุความเจรญิรุ่งเรือง ความร่ํารวย ความมโีชค
รวมถงึทําใหอ้ายุยืนอกีดว้ยใหท้า่นไดเ้ลอืกชมหยกทไีดผ้า่นการเจยีระไนมาเป็นเครืองประดับนําโชค อาทเิชน่ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของขวัญของฝาก 

นําทา่นเดนิทางสูเ่ขตซุน่เตอ๋ เพอืชม 1 ใน 4 สวนงามของกวางตุง้ สวนชงิฮยุหยวน
เป็นสวนทใีชทั้ศนคตคิวามงามของชาวหลงิหนานมาบรรยายศลิปะการจัดสวนแบบจนี งดงามและมปีระโยชน ์ใชเ้กง๋รมิน ้าํเป็นศนูยก์ลาง
มเีอกลักษณ์ในการสรา้งสรรค ์ความหรูหราในการแกะสลักอาคารบา้นเรือนเต็มไปดว้ยความสงา่เรียบหรู
ทวิทัศนท์สีลับซบัซอ้นปลดปลอ่ยความงามของธรรมชาตอิอกมาอย่างเจตนา ในสวนฟุ่ มเฟือยแหง่นีเปียมไปดว้ยศลิปะพรังพรูออกมาตามอารมณ์

เทยีง
รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลมิรส...อาหารพนืเมอืงตา้เหลยีง

บา่ย
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูจ่ไูห ่นําทา่นแวะชมิชา ทขีนึชอืของชาวจนี จากนันนําทา่นแวะชม โรงงานผลติผา้ไหม ของจนี
ชมวธิกีารนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทังใชเ้ครืองจักร และแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรงัแฝด (แปลกแตจ่รงิ)
เพอืมาทําใสน้วมผา้หม่ไหม ซงึเหมาะกับการซอืเป็นทังของฝากและใชเ้อง 

นําทา่นเทยีวชม สวนหยวนหมงิชงิหยวน ตังอยู่บนเนือททัีงหมด 1.39 ตารางกโิลเมตร
เป็นสวนสาธารณะทจํีาลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมงิหยวนของจรงิในกรุงปักกงิ ซงึสวนสาธารณะหยวนหมงิหยวนในกรุงปักกงินัน
ในอดตีเคยเป็นสวนสาธารณะทถีูกยกย่องใหเ้ป็นสวนสาธารณะทกีวา้งใหญ่ทสีดุในประเทศจนี สรา้งขนึตังแตส่มัยราชวงศช์งิ
เป็นสวนสาธารณะทเีป็นทโีปรดปรานของพระนางซสูไีทเฮามาก นางมักจะชอบมาพักผอ่นทนีีเสมอ
วา่กันวา่ทนีีเป็นแหลง่ทรีวมของสถานทสํีาคัญกวา่ 100 แหง่ ของล ้าํคา่กวา่ 1,000 ชนิ และพันธไ์มท้สีวยงามและหายากกวา่ 10,000 ชนดิ
อกีทังยังมทีะเลสาบหไูห ่อันกวา้งใหญ่ ซงึมพีนืท ี80,000 กวา่ตร.กม
ผูท้เีขา้มาทสีวนสาธารณะแหง่นีจะเหมอืนไดเ้ขา้มาอยู่ในราชวงศช์งิเลยทเีดยีว แตใ่นปัจจบัุนนีสวนสาธารณะทกีรุงปักกงินี
จะเหลอืเพยีงซากปรักหักพักของสงิตา่งๆไวใ้หด้เูทา่นัน
เพราะในอดตีเคยมอียู่ชว่งหนงึทชีาวยุโรปไดบ้กุรุกเขา้มาทกีรุงปักกงิและไดเ้ผาทําลายสวนแหง่นีจนหมด
ทางรัฐบาลจนีจงึทงิสวนแหง่นีไวเ้ชน่เดมิไม่บรูณะขนึใหม่ เพอืใหเ้ป็นอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตร ์ใหล้กูหลานไดรั้บรูถ้งึเรืองราวความเป็นมา
ความสําคัญ และความยงิใหญ่ของสวนแหง่นี

19.00 น.
นําทา่นชมโชวอั์นตระการตา "ฉเีอา้ฟงหยุน" เป็นการแสดงฉากหนงึทเีกยีวกับสงครามระหวา่งจนีกับอังกฤษ เมอืเดอืนตลุาคม ปี ค.ศ.1833
(สมยัราชวงศช์งิ) ชาวบา้นเกาะฉีเอา้ไดสู้ร้บกับชาวอังกฤษทมีารุกราน จนไดรั้บชยัชนะ การแสดงนีใชนั้กแสดงกวา่ 200 ชวีติ
ใชอุ้ปกรณ์ประกอบฉาก อาทเิชน่ ดอกไมไ้ฟ ระเบดิ และไฟ รวมถงึเทคนคิพเิศษอนื  ๆททัีนสมัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ลมิรส...ซฟีู้ดส ์หลังอาหารนําทา่นเขา้ทพัีก

พกัที
TIAN E HOTEL หรือเทยีบเทา่ FREE WiFi

วนัทสี ี::
จไูห ่– CHIME LONG OCEAN KINGDOM

เชา้
รับประทานอาหารเชา้สไตลต์มิซํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเลอืกซอืยาแกน้ ้าํรอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “ ยาบวัหมิะ ” ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีง นําทา่นสู ่CHIME LONG OCEAN KINGDOM ซงึเป็น
โลกใตท้ะเลขนาดใหญ่ทสีดุในโลก เปิดตัวไปเมอืเดอืนมนีาคม 2557 ภายในประกอบไปดว้ย พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าํขนาดใหญ่
จัดแสดงสตัวท์ะเลหลากหลายชนดิ ในตูป้ลาขนาดมหมึานี จะมอีุโมงคก์ระจกทจีะชว่ยใหนั้กทอ่งเทยีวสามารถชนืชมสตัวท์ะเลในตูป้ลายักษ์แบบ
180 องศาเลยทเีดยีว นอกจากนียังมกีารแสดงความสามารถของสตัวน์ ้าํชนดิตา่ง  ๆอย่างเชน่ วาฬ และโลมา
รวมไปถงึเครืองเลน่ในสวนสนุกอกีมากมาย ทางดา้นของประธานกนิเนสส ์เวลิด ์เรคคอรด์ส ์ไดเ้ดนิทางมาเพอืมอบเกยีรตบัิตรใหก้ับทาง CHIME



LONG OCEAN KINGDOM ในการสรา้งสถติโิลกใหม่ถงึ 5 รายการ โดยรวมถงึ อะควาเรียมขนาดใหญ่ และมคีวามยาวทสีดุในโลก
และสวนสนุกทางทะเลทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลก อกีดว้ย (รวมบตัรคา่เขา้ ซงึสามรถเขา้ชมสวนน้าํและเลน่เครอืงเลน่ไดท้กุชนดิ)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทา่นเขา้ทพัีก

พกัที
TIAN E HOTEL หรือเทยีบเทา่ FREE WiFi

วนัทหีา้ ::
จไูห ่– มาเกา๊ – วดัอามา่ - วหิารเซนตพ์อล - SENADO SQUARE - THE VENETIAN RESORT - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้สไตลต์มิซํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นขา้มดา่นก๊กเป่ย สู ่มาเกา๊ นําทา่นนมสัการ เจา้แมท่บัทมิ หรอื วดัอามา่ ทสีรา้งในปลายสมัยราชวงศห์มงิ
เป็นสถานททีเีก็บหลักศลิาจารกึทมีอีายุกวา่ 600 ปี สรา้งเพอือุทศิถวายใหก้ับอาม่า องคเ์ทพธดิาแหง่ทอ้งทะเล
ภายในมศีาลเจา้และกอ้นหนิขนาดใหญ่ ซงึแกะสลักเป็นรูปเรือสําเภาโบราณ เพอืเป็นสญัลักษณ์บง่บอกวา่บรเิวณนี คอื
จดุแรกทเีจา้แม่อาม่าย่างเทา้กา้วขนึสูผ่นืแผน่ดนิมาเก๊า บรเิวณดา้นหนา้วัดมรีูปปันสงิโตหนิ 2 ตัว
เชอืกันวา่หากใครไดห้มุนลกูแกว้ทอียู่ในปากสงิโตไปทางขวา 3 ครัง พรอ้มกับตังจติอธษิฐาน แลว้จะสมหวังในสงิทปีราถนา 

จากนันนําทา่นชม วหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์มีชีอื ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน
ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจั์ดแสดงประวัตขิองโบสถซ์งึโบสถเ์ซนตพ์อลนีไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์หง่ศาสนาครสิตท์ยีงิใหญ่ทสีดุในดนิแดนตะวันออกไกล
จากนันนําทา่นชอ้ปปิงท ีSENADO SQUARE แหลง่ชอ้ปปิงของวัยรุ่นมาเก๊า ซงึโดดเดน่ดว้ยพนืถนนทปีลูาดดว้ยกระเบอืงเป็นลอนคลนื
เปรียบเสมอืนทอ้งทะเลอันอุดมสมบรูณ์ลอ้มรอบไปดว้ยอาคารสไตลย์ุโรปหลากสสีนั
และสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบทนีีจัดวา่เป็นแหลง่ชอ้ปปิงทรีวมไวซ้งึรา้นคา้ตา่ง  ๆมากมาย ทังแฟชนั แบรนดเ์นม รา้นแผงลอย
เฟอรน์เิจอรโ์บราณ อัญมณี เครืองประดับ ของทรีะลกึ ฯลฯ เรียกวา่จะหาซอือะไรในมาเก๊า มาทนีีทเีดยีวก็ไดค้รบครัน จากนันนําทา่นแวะซอื
ขนมพนืเมอืง อาทเิชน่ ทองมว้นไสห้มูหยอง, ทองพับไสห้มูหยอง, คกุกแีอลมอล, ขนมเบยี, มะนาวโปรตเุกส, หมูหวาน, ท๊อปฟีนม ฯลฯ
ซงึเป็นขนมทขีนึชอืของเมอืงมาเก๊า ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากคนทางบา้น

เทยีง
รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่น ผา่นชม องคร์ูปปนัเจา้แมก่วนอมิ ซงึองคนี์โปรตเุกสสรา้งขนึ เพอืเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊า เนืองในโอกาสทสีง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับจนี
ลักษณะขององคเ์จา้แม่กวนอมิเป็นรูปปันสทีองทมีใีบหนา้ละมา้ยคลา้ยชาวตะวันตก ประดษิฐานบนดอกบัว
จากนันนําทา่นสูอ่าณาจกัรคาสโินทไีดรั้บการขนานนามวา่ “ลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชยี” THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO
อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับเกมสก์ารพนันนานาชนดิ อาท ิบัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชนีนับพันตู ้ฯลฯ
หรือเลอืกถ่ายภาพกับบรรยากาศเมอืงเวนสิและสญัลักษณ์ของเมอืงเวนสิ ทังเรือกอนโดลา่ ลําคลองกลางเมอืง
ใหท้า่นไดรั้บความรูส้กึเหมอืนอยู่กลางเมอืงเวนสิ ประเทศอติาล ีอสิระใหท้า่นไดทํ้ากจิกรรมตา่งๆ (ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร)์

*****ถงึเวลานดัหมาย นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ****

22.40 น.
ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ AIR MACAU เทยีวบนิท ีNX 880

00.30 น.
ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มรับความประทับใจไปแสนนาน

(*** กรุป๊ออกเดนิทางไดต้งัแต ่15 ทา่นขนึไป ***)

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง กําหนดใหม้กีาร
3ประชาสมัพันธส์นิคา้พนืเมอืงใหนั้กทอ่งเทยีวทัวไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื หยก,ผา้ไหม,ชา,บัวหมิะ
ซงึจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรียนใหก้ับนักทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่
รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซงึจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-60 นาท ีซอืหรือไม่ซอืขนึอยู่กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก
ไม่มกีารบังคับใด  ๆทังสนิ 



ขอ้ควรระวงั!!! ทา่นใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครืองบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครัง 
**กอ่นทําการจองทัวรท์กุครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนืองจากทางบรษัิทฯ
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทขีายเป็นหลัก**

อตัราคา่บรกิารทวัรม์าเกา๊ จนี ฮอ่งกง
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี31 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:50 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรม์าเกา๊ จนี ฮอ่งกง

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

หมายเหตุ

• ราคาทวัรน์ ีไมแ่จกกระเป๋า ซงึราคาทวัรด์งักลา่วอาจเปลยีนแปลงไดเ้นอืงจากสภาวะน ้าํมนัโลกทมีกีารปรบัราคาสูงขนึ
ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้าํมนัขนึในอนาคต ซงึทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษนี ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ

• บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัการเปลยีนแปลงของสายการบนิ สภาพทางการเมอืง ภยัทางธรรมชาต ิ
แตย่ังคงจะรกัษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั (ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาททไีมค่งท )ี

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจร ไป-กลบั ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามทกีาํหนดไวใ้นรายการ

• คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) , อาหารและเครอืงดมืทุกมอื ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั, คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแต ่1 เดอืนขนึไป
และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้มีอีายสุงูกวา่ 70 ปี ขนึไป
คา่ชดเชยทังหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครงึหนงึของคา่ชดเชยทรีะบุไวใ้นกรรมธรรม ์ทังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ
ทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง

*****การประกนัไมคุ่ม้ครอง*****
• กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์
การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร,
การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม์

• คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่วซีา่จนีและมาเกา๊ สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตทิรีะบุวา่ตอ้งยนืวซีา่จนีและมาเกา๊

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น เครอืงดมื คา่อาหาร คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 100 หยวน ตอ่ลกูคา้ ในสว่นของหวัหนา้ทัวรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่่านจะเห็นสมควร (เดก็เกบ็เท่าผูใ้หญ)่

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 % ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิทถีกูตอ้ง จะตอ้งบวกคา่ภาษีมลูคา่เพมิ และหกั ณ ทจี่าย
จากยอดขายจรงิทังหมดเท่านัน และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสทิธอิอกใบเสร็จทถีกูใหก้บับรษัิททัวรเ์ท่านัน

• ในการจองครงัแรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรอืทังหมด สว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 15 วัน

• เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชัน ตวัเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท  ีทรีะบุบนหนา้ตวัเท่านัน จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางใดๆ ทังสนิ
ถา้กรณยีกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ ทังหมดหรอืบางสว่นใหก้บัท่าน

• คณะทัวรค์รบ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร ์แตม่ไีกดท์อ้งถนิพดูไทยรบัทฮีอ่งกง) ครบ 15 ท่าน มหีวัหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร



การยกเลกิ

ขอ้ควรระวัง!!

และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ และทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 200 HKD / คน / วัน

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• โรงแรมทอียูใ่นรายการเป็นการนําเสนอเท่านัน เมอืทําการจองอาจจะมกีารเปลยีนแปลงโรงแรมซงึจะอยูใ่นระดบัเดยีวกนัแตอ่าจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นยา่นเดยีวกนั

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป เกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 – 14 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร์

• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ
หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

หมายเหตุ

• จํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไป เทยีวบนิ, ราคา และรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• รายการท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิ
เตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทย และตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• เนอืงจากตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ เมอืออกตวัไปแลว้ในกรณทีที่านไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็าม
ตวัเครอืงบนิไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

หนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ททีุกครงัวา่ตอ้งทําการยนืวซีา่เขา้ฮอ่งกง และมาเกา๊หรอืไม ่** ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูไดท้ี
การท่องเทยีวมาเกา๊ โทร. 02-255-5989 **
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