
 
 
 
 

 
หนา้ 1 จาก 7 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11270 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 บนิตรง!! เชยีงใหม ่ตะลยุ 3 เมอืง สดุคุม้ 

ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ มาเกา๊ 3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD (บนิเชา้-กลบัเย็น)  

 
 

 

 

 

 

   

 สดุคุม้!!! คร ัง้เดยีวเทีย่ว 3 เมอืง  
 ไหวข้อพร องคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีห่าดรพีลัสเ์บย ์

 ชมววิทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกงจดุชมววิ  วคิตอเรยีพคี(จดุชมววิกลางเขา) 
 ชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นน า้แบบ 3D แสง ส ีเสยีง  
 เทีย่วชมหมูบ่า้นฮากกากนัเคงิเป็นหมูบ่า้นพืน้เพของเมอืงเซนิเจ ิน้ 
 อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย ที ่ตลาดตงเหมนิทีเ่ซนิเจ ิน้  

 ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian Resort+ชมหอไอเฟลจ าลอง ที ่The Parisian 
 ชมความงดงามรปูปัน้ เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล  
 ถา่ยรปูกบัประตโูบสถเ์ซนตป์อลและเซนาโดส้แควร ์ 
 พกัเซนิเจ ิน้ 1คนื, มาเกา๊1 คนื 
 โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD (บนิเชา้-กลบัเย็น) //บรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั 

เร ิม่ตน้เพยีง 16,888.- 
รายการทวัร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 



 

      ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่08 – 10 พฤศจกิายน 2562  19,888.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่  

1. 

เชยีงใหม(่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD515 (06.00-09.30) – 

ฮอ่งกง (สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง)– หาดรพีลสัเบย-์วคิทอเรยี พคี(จดุ

กึง่กลางเขา)– รา้นจวิเวอรร์ี ่– เซนิเจ ิน้ – โชว ์MANGROVE GROOVE   
 

    
Century Kingdom 

Hotel หรอืเทีย่บเทา่ 

2. 
หมูบ่า้นฮากกากนัเคงิ-บวัหมิะ+หยก – ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ – มาเกา๊ – 

เดอะ เวเนเชีย่น+หอไอเฟลจําลอง The Parisian Macau  
      

Rio Hotel Macau 

หรอืเทีย่บเทา่ 

3. 

 รูปปัน้เจา้แมก่วนอมิ รมิทะเล– โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร-์มาเกา๊
(สนามบนิมาเกา๊) – เชยีงใหม ่(สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD753 

(21.40-23.25) 
 

    
 

 

 
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

วนัที ่1: 
เชยีงใหม(่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD515 (06.00-09.30) – ฮอ่งกง (สนามบนินานาชาติ
ฮอ่งกง)– หาดรพีลสัเบย-์วคิทอเรยี พคี(จดุกึง่กลางเขา)– รา้นจวิเวอรร์ ี ่– เซนิเจ ิน้ – โชว ์
MANGROVE GROOVE   

04.00 น. 
พรอ้มกนัที ่สนามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประต ู7-10 เคานเ์ตอรส์าย-การบนิแอร์
เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระให ้

06.00 น. 

ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกงโดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD515  
 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่ง
เป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ * 

09.30 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผา่นพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้โปรดเดนิออกทาง Exit B 

 

นําทา่นนมสัการ เจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่ว
จํานวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิ  และขอพรจากเทพเจา้องคอ์ืน่ๆ ดว้ย อาทิ
เชน่ ขอพรโชคลาภ ความร่ํารวยจากเทพไฉ่ซงิเอีย้ ,ขอพรเรือ่งความรัก ใหส้มหวังในรัก ขอพรไดจ้ากเทพแหง่
ความรัก และเทพเจา้แหง่โชคลาภองคอ์ืน่ๆ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย ์นําทา่นชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง
บรเิวณเขาวคิตอเรยี (จดุชมววิกึง่กลางเขา) ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทัศนข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกง 
จากนัน้นําชม โรงงานจวิเวลรี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบั
ทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ!!  

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหต ุ: 
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถตลอดรายการเดนิทางรวม  1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 



 

                                                                                                

 

 หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจ ิน้ โดยรถไฟ (*ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง  ในการ
เดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง) เซนิเจิน้ เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษ
ของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีสํ่าคัญของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละ
ความทันสมยัอกีดว้ย นําทา่นชม โชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นน้ําแบบ 3D เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกบั
เด็กหญงิผูก้ลา้กบัลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วา่ "ปีกแหง่ความรัก" เพือ่เอามาชว่ยนกที่
ถกูทําลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง ทีใ่ชท้นุสรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER 
SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญท่ีส่ามารถจไุด ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืนในการสรา้ง
แทน่แสดงบนน้ําทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกครอบคลมุพืน้ที ่5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหมแ่ละเป็นความทา้
ทายเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและสรา้งเพือ่เป็นตัวแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีทีัง้หมด 4องคป์ระกอบ 
ผสมผสานกบัมหัศจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอ้ปุกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร ์ ไฟ  เครือ่ง
เปลง่แสง  มา่นน้ํา  ระเบดิน้ํา ฯลฯ กวา่600ชนดิ  เป็นโชวน้ํ์าทีใ่หญแ่ละทันสมยัทีส่ดุในโลก โชวก์ารแสดงสือ่
ประสมในชว่งเวลากลางคนื เป็นสญัลกัษณ์ใหมใ่นทา่เรอื OCT 

ค า่        รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Century Kingdom Hotel (เซนิเจิน้) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 
หมูบ่า้นฮากกากนัเคงิ-บวัหมิะ+หยก – ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ – มาเกา๊ – เดอะ เวเนเชีย่น+หอไอ

เฟลจ าลอง The Parisian Macau  

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 
 

จากนัน้นําทกุทา่นสู ่หมูบ่า้นฮากกากนัเคงิ ถกูสรา้งขึน้ตามสไตลก์ารสรา้งบา้นของชาวฮากกา  กอ่นหนา้ที่

เมอืงเซนิเจิน้จะถกูแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิแหง่แรกของประเทศจนี คนพืน้เพของเมอืงเซนิเจิน้ลว้นเป็นชาว

ฮากกาทัง้สิน้ เพือ่ใหค้นรุน่หลังไดรํ้าลกึ และ ศกึษาถงึความ

เป็นมาของเซนิเจิน้ รัฐบาลจนีจงึไดล้งทนุใหม้กีารสรา้งหมูบ่า้น

ฮากกากนัเคงิขึน้ ทีน่ีเ่ราจะไดเ้ห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาว

จนีฮากกา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งของการตกแตง่อาคารบา้น 

อาหารการกนิ ประวตัคิวามเป็นมาของชาวจนีฮากกาในอดตี นํา

ทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชม หยก 

สนิคา้ราคาพเิศษของเมอืงเซนิเจิน้ เพือ่เป็นของประดับและฝาก

คนทีท่า่นรัก 

 

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้เดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศนูยร์วมแหง่การชอ้ปป้ิงสนิคา้ภายในประเทศ ทีน่ีนั่บวา่เป็นสถานทีท่ี่
นักทอ่งเทีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิง เพราะนอกจากทีน่ีจ่ะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแลว้ยงัเป็นแหลง่รวมเรือ่งอาหารการกนิอกี
ดว้ย ทีน่ีม่สีนิคา้หลากหลายมากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ราคาไมแ่พงเรยีกวา่ใคร
ชอบตอ่รับรองวา่สนุกแน่ๆ 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยเรอื (*ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง  ในการเดนิทางขา้ม
ดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง) มาเกา๊ เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมา
เกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจน
มาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและ
มาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนีท้ีสํ่าคญัคอืชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม
และศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมายทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหวา่ง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวนัตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้า่เป็น “ยโุรปใจกลางเอเชยี”หลังผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 
นําทา่นชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรเูลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกสั ใหท้า่นถา่ยรปูและชม

ความงามสมัผัสเมอืงจําลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจําลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอธัยาศัยซึง่

แบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภตัตาคารกวา่ 30 แหง่ 

เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, 

GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 



 

120 เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ ่ 

** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุตํา่กวา่ 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไม่อนุญาตใหทํ้าการบนัทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโิน

ทัง้ส ิน้และควรแตง่กายสภุาพ…                                                                    

นําทา่นชม The Parisian Macao เป็นอกีหนึง่แลนดม์ารค์ของมาเกา๊ทีไ่ดย้ก หอไอเฟลมาจ าลองใจกลาง
เมอืง Cotai Strip  โรงแรมแหง่นีไ้ดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากเมอืงปารสี ประเทศฝร่ังเศส นครแหง่ศลิปะทีม่ี
ความงดงามทางดา้นสถาปัตยกรรม ความโดดเดน่ของหอไอเฟล กลิน่อายของความคลาสสคิและความโรแมน
ตกิมาไวท้ีโ่รงแรมแหง่นี ้ มหีอ้งพักมากกวา่ 3,000 หอ้ง, หา้งสรรพสนิคา้หรหูรา Shoppes at Parisian ทีม่แีบ
รนดเ์นมมากวา่ 170 แบรนดเ์นม จาก ดไีซเนอรช์ือ่ดัง ทัง้แฟชัน่ผูห้ญงิและแฟชัน่ผูช้าย อาทเิชน่ PS Paul 
Smith,SPORTMAX,ISABELLE LANGLOIS, BIGPACK,ATTITUDE ฯลฯ 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Rio Hotel Macau หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: 
รปูปัน้เจา้แมก่วนอมิ รมิทะเล– โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร-์มาเกา๊(สนามบนิมาเกา๊) – 
เชยีงใหม ่(สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD753 (21.40-23.25) 
**เดนิทางวนัที ่08-10 พ.ย. 62 เทีย่วบนิขากลบัวนัที ่10 พ.ย. 62 เปลีย่นเวลาบนิ FD753 (15.55-17.45) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ หอ้งอาหาร 

 นําทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ อาทเิชน่ ขนมทารต์ไข ่และทองพับห่อสาหร่ายทีข่ ึน้ชือ่ เพือ่เป็นของฝาก

คนทางบา้น นําท่านผ่านชม เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล รูปองค์เจา้แม่กวนอมิสัมฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรง

ดอกบวั ซึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนือ่งในโอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี 

จากนัน้นําทา่นชม ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 

ทําใหว้ทิยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ตดิกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากดว้ยเช่นกันโดยรวมแลว้โบสถ์มาแตร์เดอเีดมิ 

วทิยาลัยเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทีย่ังหลงเหลอือยูข่องวทิยาลัยเซนตป์อลคอื

ประจักษ์พยานการก่อตัง้มหาวิทยาลัยของตะวันตกในภูมภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสูตร

การศกึษาไวอ้ยา่งพถิพีถิันขณะทีซ่ากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบุนัถกูมาเป็นสญัลักษณ์ประจําเมอืงมาเกา๊ 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่น เซนาโดส้แควร ์หรอื เซ็นเตอรพ์อยทม์าเกา๊ ซึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีปู่

ลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส มรีา้นคา้ และสนิคา้แบรนดเ์นม

ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้    

 

 
ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊ 

 

21.40 น.  

ออกเดนิทางกลบั เชยีงใหม ่(สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่

FD 753 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

**เดนิทางวนัที ่08-10 พ.ย. 62 เทีย่วบนิขากลบัวนัที ่10 พ.ย. 62 เปลีย่นเวลาบนิ FD753 (15.55-17.45) 

23.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิเชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 



 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 เหรยีญ/ทา่น/รา้น 

***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ และ คนขบัรถ รวม 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

วนัที ่ 08 – 10 พ.ย. 62             19,888 22,888 19,888 4,900 12,288 

*ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ)  ทา่นละ 6,500 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิ* 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั 
ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

 

หมายเหต ุ:  
1.ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2.ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น ไมร่วมคา่วซี่าส าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษิทัทวัร ์

สามารถแนะน าการยืน่วซี่าได ้
3.ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก ์ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร ์
 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั, ภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน้ํามนั 
2.   คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE 

ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]   
7.  คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถทําคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และสําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

8.กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  

สงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 



 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,  

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก. ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค

ประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถตลอดรายการเดนิทางรวม  1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ , ทปิหวัหนา้ทวัร ์

(ตามความประทับใจ) 

4. คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

 กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้

ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

3.1. กรณุาชําระยอดมัดจําทา่นละ 10,000 บาท ณ วันจองภายในเวลาทีกํ่าหนด 

 4.   การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจํา 

4.1  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.4 สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

4.5 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้

(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายต่างๆทีเ่กดิ

จากการยกเลกิของทา่น  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป

ยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ คา่หอ้ง ค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกับสายการบนิและคา่มัดจํา

ทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา   หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้เชยีงใหม,่กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิกฎหมายและใน

ข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.9 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจ 

 เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 HKD/คน/

รา้น 

เง ือ่นไขการจอง  

1. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน 1 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่

สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ 
2.  หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออก

บัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
3. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนํา

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 
สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง
ดอลลา่ 



 

 


