
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮ่องกง | หาดรีพลสัเบย์ | วิคทอเรียพีค (จดุชมวิวกลางเขา)  
เซินเจิน้ | หมูบ้่านฮากกากนัเคิง | ตลาดตงเหมนิ | โชว์ MANGROVE GROOVE 

มาเก๊า | โบสถ์เซนต์พอล | เดอะเวเนเช่ียน | The Parisian Macau 

  

 

เดนิทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 19,888.- 

เชียงใหม่บนิตรง ฮ่องกง เซินเจิน้ มาเก๊า   
ตะลุย 3 เมือง สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน 



 

 

  

วันที่ 1 
สนามบนินานาชาตเิชียงใหม่–สนามบนินานาชาตฮ่ิองกง FD515 (06.10-09.45) –  
หาดรีพลัสเบย์–วิคทอเรีย พีค(จุดกึ่งกลางเขา)–ร้านจวิเวลร่ี–เซนิเจิน้–โชว์ MANGROVE 
GROOVE  

04.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินเชียงใหม ่อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประต ู7-10 เคาน์เตอร์สาย-การบินแอร์เอเชีย โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้   

06.10 น. ออกเดินทางสู ่ฮ่องกงโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD515  
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึง่ระบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบสุม่ท่ีนัง่
วา่ง หากทา่นมีความประสงค์ที่จะระบทุี่นัง่บนเคร่ือง หรือเปลีย่นที่นัง่ จะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม* 

09.45 น. เดินทางถงึ สนามบินนานาชาติฮอ่งกง (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากรแล้ว พบมคัคเุทศก์ท้องถ่ินฮ่องกง บริเวณประตทูางออก Exit B 

 น าทา่นนมสัการ เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมีนกัทอ่งเที่ยวจ านวนมากเดินทาง
มาสกัการบชูาขอพรศกัดิ์สิทธ์ิจากเจ้าแม่กวนอิม  และขอพรจากเทพเจ้าองค์อื่นๆ ด้วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร ่ารวย
จากเทพไฉ่ซิงเอีย้ ,ขอพรเร่ืองความรัก ให้สมหวงัในรัก ขอพรได้จากเทพแห่งความรัก และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ณ 
ชายหาดรีพลัส์เบย์ น าทา่นชมวิวทิวทศัน์ของเกาะฮอ่งกงบริเวณเขาวิคตอเรีย (จุดชมวิวกึ่งกลางเขา) ถ่ายรูปคูก่บัวิวทิวทศัน์
ของตกึสงูบนเกาะฮ่องกง  

 
 

เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1.  สนามบินนานาชาติเชียงใหม ่FD515 (06.10-09.45) –สนามบินนานาชาติฮ่องกง–หาดรีพลสัเบย์–วิคทอเรีย พคี(จดุกึง่กลางเขา)–  
             ร้านจิวเวลร่ี–เซินเจิน้–โชว์ MANGROVE GROOVE  
วนัท่ี 2.  หมูบ้่านฮากกากนัเคิง–บวัหิมะ+หยก–ช้อปปิง้ตลาดตงเหมิน–มาเก๊า–เดอะ เวเนเช่ียน+หอไอเฟลจ าลอง The Parisian Macau 
วนัท่ี 3.  รูปปัน้เจ้าแมก่วนอมิ ริมทะเล–โบสถ์เซ็นต์ปอล–เซนาโด้สแควร์–สนามบินมาเก๊า–สนามบนินานาชาตเิชียงใหม่ FD753 (15.15-17.45) 
 
 
 



 

 

จากนัน้น าชม โรงงานจิวเวลร่ี ซึง่เป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสยีงที่สดุของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัทา่นสามารถหาซือ้
ได้ในราคาพิเศษ!!  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิน้ โดยรถไฟ (*ท่านจะต้องลากกระเป๋าสมัภาระของท่านเอง  ในการเดินทางข้าม

ด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง) เซินเจิน้ เป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมือง
เศรษฐกิจการค้าที่ส าคญัของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย  น าท่านชม โชว์ 
MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน า้แบบ 3D เป็นโชว์ที่เก่ียวกบัเด็กหญิงผู้กล้ากบัลิงวิเศษที่ออกตามหาเคร่ืองบรรเลง
เพลงที่มีช่ือว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกท าลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้าน
หยวน จดัแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน า้ขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 
28 เดือนในการสร้างแท่นแสดงบนน า้ที่ใหญ่ที่สดุในโลกครอบคลมุพืน้ที่  5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหมแ่ละเป็นความ
ท้าทายเก่ียวกบัเทคโนโลยี และสร้างเพื่อเป็นตวัแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทัง้หมด 4องค์ประกอบ ผสมผสานกบั
มหศัจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง  การแสดงใช้อปุกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์  ไฟ  เคร่ืองเปลง่แสง  ม่านน า้  ระเบิดน า้ 
ฯลฯ กว่า 600 ชนิด  เป็นโชว์น า้ที่ใหญ่และทนัสมยัที่สดุในโลก โชว์การแสดงสื่อประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็นสญัลกัษณ์
ใหมใ่นทา่เรือ OCT 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั พร้อมคณะที่จดุนดัหมาย น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั Century Kingdom Hotel (เซินเจิน้) หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 2 
หมู่บ้านฮากกากันเคิง-บัวหมิะ+หยก–ช้อปป้ิงตลาดตงเหมิน–มาเก๊า–เดอะ เวเนเช่ียน+ 
หอไอเฟลจ าลอง The Parisian Macau 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
จากนัน้น าทกุท่านสู่ หมู่บ้านฮากกากันเคิง ถกูสร้างขึน้ตามสไตล์การสร้างบ้านของชาวฮากกา  ก่อนหน้าที่เมืองเซินเจิน้จะ
ถกูแต่งตัง้ให้เป็นเขตเศรษฐกิจแหง่แรกของประเทศจีน คนพืน้เพของเมืองเซินเจิน้ล้วนเป็นชาวฮากกาทัง้สิน้ เพื่อให้คนรุ่นหลงั
ได้ร าลกึ และ ศึกษาถึงความเป็นมาของเซินเจิน้ รัฐบาลจีนจึงได้ลงทนุให้มีการสร้างหมูบ้่านฮากกากนัเคิงขึน้ ที่นี่เราจะได้เห็น
ประเพณี วฒันธรรมของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการตกแต่งอาคารบ้าน อาหารการกิน ประวตัิความ
เป็นมาของชาวจีนฮากกาในอดตี น าทา่นเดินทางชม ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหมิะ และชม หยก สนิค้าราคาพิเศษของเมอืง
เซินเจิน้ เพื่อเป็นของประดบัและฝากคนท่ีทา่นรัก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้เดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิง้สินค้าภายในประเทศ ที่นี่นบัว่าเป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยว

นิยมมา   ช้อปปิง้ เพราะนอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งช้อปปิง้แล้วยังเป็นแหล่งรวมเร่ืองอาหารการกินอีกด้วย  ที่นี่มีสินค้า
หลากหลายมากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเลน่ ราคาไมแ่พงเรียกวา่ใครชอบตอ่ราคารับรองวา่สนกุแน่ๆ  

15.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่มาเก๊า โดยเรือเฟอร์ร่ี ใช้เวลา 1 ชม. (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัเดินทาง)  “มาเก๊า” ในอดีตมา
เก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้ งและฟูเจีย้นเป็นชนชาติดัง้เดิมจนมาถึงช่วงต้น
ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตเุกสได้เดินเรือเข้ามายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พื่อติดตอ่ค้าขายกบัชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยูใ่นแถบ
นีท้ี่ส าคญัคือชาวโปรตเุกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเข้ามา



 

 

อยา่งมากมายท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวัจนสามารถ
เรียกได้วา่เป็น “ยโุรปใจกลางเอเชีย” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

น าท่านชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกัส ให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามสมัผสั
เมืองจ าลองลาสเวกสัและได้ชมท้องฟา้จ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตามอธัยาศยั มีร้านอาหารช่ือดงัและร้านค้าแบรนด์
เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า 
GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 120 เหรียญ) ลอ่งไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม หรือจะเสีย่งโชคคาสโิน  
** (ไมอ่นญุาตให้เด็กที่มีอายตุ ่ากวา่ 21 ปี เข้าไปภายในคาสโิน และไมอ่นญุาตให้ท าการบนัทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้สิน้
และควรแตง่กายสภุาพ)                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม The Parisian Macao เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของมาเก๊าที่ได้ยก หอไอเฟลมาจ าลองใจกลางเมือง Cotai Strip  
โรงแรมแห่งนีไ้ด้รับแรงบนัดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส ความโดดเดน่ของหอไอเฟล กลิ่นอายของความคลาสสคิ
และความโรแมนติกมาไว้ที่โรงแรมแหง่นี ้  มีห้องพกัมากกวา่ 3,000 ห้อง, ห้างสรรพสนิค้าหรูหรา มีแบรนด์เนมมากวา่ 170 แบ
รนด์เนม จาก ดีไซเนอร์ช่ือดัง  ทัง้แฟชั่นผู้ หญิงและแฟชั่นผู้ ชาย  อาทิเช่น PS Paul Smith, SPORTMAX,ISABELLE 
LANGLOIS, BIGPACK,ATTITUDE ฯลฯ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั Royal Macau Hotel (มาเก๊า)  หรือเทยีบเทา่ 

 
 



 

 

วันที่ 3 
รูปป้ันเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล– โบสถ์เซน็ต์ปอล–เซนาโด้สแควร์–สนามบนิมาเก๊า– 
สนามบนินานาชาตเิชียงใหม่  FD753 (15.15-17.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ห้องอาหาร 
 น าท่านแวะซือ้ขนมพืน้เมืองมาเก๊า อาทิเช่น ขนมทาร์ตไข่ และทองพบัห่อสาหร่ายที่ขึน้ช่ือ เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน น า

ทา่นผา่นชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแมก่วนอิมสมัฤทธ์ิประทบัยืนบนโคมทรงดอกบวั ซึง่ประเทศโปรตเุกสสร้างขึน้
เพื่อเป็นอนสุรณ์ให้กบัมาเก๊าเนื่องในโอกาสสง่มอบคืนให้กบัประเทศจีน 
จากนัน้น าท่านชม ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ท าให้วิทยาลยั
เซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลยัเซนต์ปอล (St. Paul’s 
College) เป็นโบราณสถานท่ียงัหลงเหลอือยูข่องวิทยาลยัเซนต์ปอลคือประจกัษ์พยานการก่อตัง้มหาวิทยาลยัของตะวนัตกใน
ภมูิภาคตะวนัออกไกลและได้รับการวางหลกัสตูรการศกึษาไว้อย่างพิถีพิถนัขณะที่ซากประตโูบสถ์เซนต์ปอลในปัจจบุนัถกูมา
เป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้อิสระให้ท่านช้อปปิง้ย่าน เซนาโด้สแควร์ หรือ เซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพืน้ถนนที่ปลูาดด้วยกระเบือ้ง

เป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตเุกส มีร้านค้า และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมายให้ท่านเลอืกซือ้  
ได้เวลาอนัสมควร พร้อมกนัท่ีจดุนดัพบ เดินทางสูส่นามบินมาเก๊า 

15.15 น. ออกเดินทางกลบั เชียงใหม่ (สนามบินนานาชาติเชียงใหม่) โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 753  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

17.45 น. เดินทางถงึสนามบินนานาชาตเิชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถงึผลประโยชน์ 

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 

 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง ฮ่องกง เซินเจิน้ มาเก๊า ตะลุย 3 เมือง สุดคุ้ม 
3 วัน 2 คืน โดยสายการบนิแอร์เอเชีย (FD) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 08 – 10 พ.ย. 62 19,888.- 19,888.- 22,888.- 19,888.- 4,900.- 

วนัท่ี 05 – 07 ธ.ค. 62 19,888.- 19,888.- 22,888.- 19,888.- 4,900.- 

วนัท่ี 29 – 31 ธ.ค. 62 24,888.- 24,888.- 26,888.- 24,888.- 4,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 6,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
 



 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร์ ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินคา่ทวัร์แล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน ภายใน 3 วนั นบัจากวนัจอง หาก

ไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

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

5. อตัราค่าบริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย, ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าวีซ่า
ส าหรับตา่งชาติและลกูค้าเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซา่เอง บริษัททวัร์สามารถแนะน าการยื่นวีซา่ได้ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

7. การยกเลกิารเดินทาง 
 7.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 7.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

7.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
7.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการกา

รันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบ ุ
ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ ไมส่นบัสนนุให้ลกูค้าเดินทางไปตา่งประเทศโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและต่างประเทศ ขึน้อยู่กบัการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของทา่นเอง ทางหวัหน้าทวัร์
ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 

7.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง 
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้และ
ทางบ ริ ษัทจะ เ รียก เ ก็บค่ า ใ ช้ จ่ ายที่ เ กิดขึ น้ จ ากท่ าน เ ป็นจ านวน เ งิน  300 HKD/คน / ร้ าน 
 



 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ +ค่าภาษีสนามบินทกุแหง่

ตามรายการ +คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน แอร์เอเชีย 20 กิโล 
2. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  
4. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ2 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
9. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถท าคืนได้ในกรณีลูกค้าที่ มีวีซ่าอยู่แล้วและส าหรับพาสปอร์ต

ไทยเท่านัน้) กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่ วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าจีนที่
เกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 

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

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวมทา่นละ 1,000 บาท ทา่น/ทริป (เด็กผู้ใหญ่เก็บเทา่กนั), ทิปหวัหน้าทวัร์ 

ตามความประทบัใจ 
5. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน วีซ่าแบบธรรมดา 4 วันท าการ กรณี ทาง ตม.จีน ปิด หรือ 

ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มเติมที่เกดิขึน้ตามจริง 
       



 

 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

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

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง  เนื่องจากสายการบินแอร์เอเชีย ไมส่ามารถท าการ REFUND ได้  

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

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

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ
สกุลฮ่องกงดอลลาร์ 


