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รหัสโปรแกรม : 11771 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

มาเกา๊ ฮอ่งกง 

เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 

4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี(FD) 

 
  
 

 
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

• สดุคุม้!!! เทีย่ว 4 เมอืง ชมมรดกโลก , เทีย่วชมเมอืงตากอากาศจนีตอนใต ้ณ เมอืงจไูห ่ 

• ถา่ยรปูคูร่ปูปัน้สาวงามกลางทะเล “หวหีนี”่ เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห ่ 

• ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกงเป่ย สนิคา้ราคาถกู..!!!! และชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้มากมายทีถ่นนนาธาน 

• ชมิขนมทารต์ไขข่ ึน้ชือ่ของมาเกา๊  

• ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian Resort  

• เทีย่วชมหมุูบ่า้นฮากกากนัเคงิเป็นหมูบ่า้นพืน้เพของเมอืงเซนิเจ ิน้ 

• ชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นน า้แบบ 3D แสง ส ีเสยีง 

สกัการะสิง่ศกัด ิส์ทิธิช์ ือ่ดงัของฮอ่งกงวดัแชกงหมวิ และรพีลสัเบย ์

 

 

เร ิม่เพยีง12,900.- 
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       ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่21-24 ก.พ.62 12,900.- 

วนัที ่28 ก.พ.-03 ม.ีค.62 12,900.- 

วนัที ่07-10 ม.ีค.62 12,900.- 

วนัที ่14-17 ม.ีค.62 12,900.- 

วนัที ่21-24 ม.ีค.62 12,900.- 

วนัที ่28-31 ม.ีค.62 12,900.- 

วนัที ่05-08 เม.ย.62 17,900.- 

วนัที ่12-15 เม.ย.62        19,900.- 

วนัที ่13-16 เม.ย.62 19,900.- 

วนัที ่18-21 เม.ย.62 12,900.- 

วนัที ่ 09-12 พ.ค.62 12,900.- 

วนัที ่16-19 พ.ค. 62 12,900.- 

วนัที ่23-26 พ.ค. 62 12,900.- 

วนัที ่30 พ.ค.-02 ม.ิย. 62 12,900.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 
กรุงเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเน

เชีย่น- จไูห ่
✈ O O 

Jinjiang Inn Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

2. 
จูไ่ห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี-่วดัผูโ่ถว-พระราชวงัหยวนหมงิ
หยวน–ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-เซนิเจ ิน้ 

O O O 
Higgert Hotelหรอื
เทยีบเทา่ 

3. 
เซนิเจ ิน้-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ-ชมโชวม์า่น
น า้ 3มติ ิ(3D Water Show) 

O O O 
Higgert Hotelหรอื
เทยีบเทา่ 

4. 
เซนิเจ ิน้ - ฮอ่งกง – วดัแชกง -วคิตอเรยีพคี-รพีลสัเบย ์-อสิระชอ้ป

ป้ิงถนนนาธาน 
O O ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชีย่น- จไูห ่

04.00 น. 
คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร์

เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.35 น. 
     ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD760 

     (บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

10.05 น.    
เดนิทางถงึสนามบนิมาเกา๊ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) ผา่นการตรวจเอกสารและ

สมัภาระในการเขา้เมอืง 

 

“มาเกา๊”เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและ

ประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสได ้

เดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนีท้ีส่ าคญัคอืชาว

โปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวันนรรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่ง

มากมายท าใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหวา่งวันนรรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตวัจน

สามารถเรยีกไดว้า่เป็น “ยโุรปใจกลางเอเชยี”มาเกา๊อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตก

ของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของโปรตเุกส นานถงึ 400 ปี จนกระทั่งวันที1่9 

รันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพริสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัสารารณรัฐประชาชนจนี นับจากนัน้มาเกา๊ได ้

กลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบรูณ์แตย่งัคงสภาพการเมอืงการปกครองในรปูแบบของ

หนึง่ประเทศสองระบบ 

บา่ย       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

...จากน ัน้ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเลรปูองคเ์จา้แมก่วนอมิสมัฤทริป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบวั ซึง่

ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนือ่งในโอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี ....จากนัน้น า

ทา่นมายงัซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลทีส่รา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าให ้

วทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยูต่ดิกบัโบสถ ์กก็ลายเป็นซากดว้ยเชน่กนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ วทิยาลัย

เซนตป์อล(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทีย่งัหลงเหลอือยูข่องวทิยาลัยเซนตป์อลคอืประจักษ์พยาน

การกอ่ตัง้มหาวทิยาลัยของตะวันตกใน ภมูภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสตูรการศกึษาไวอ้ยา่ง

พถิพีถิันขณะทีซ่ากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบุนัถกูมาเป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊เซนาโดส้แควร ์ซ ึง่

โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อสิระให ้

http://bit.ly/2NMk5YE
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ทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย... จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ขนม

พืน้เมอืงมาเกา๊ ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับหอ่สาหรา่ยทีข่ ึน้ชือ่...น าทา่นชมThe Venetian Resortโรงแรมสดุหรู

เลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกสัใหท้า่นอสิระพักผอ่นถา่ยรปูและชมความงามสมัผัสเมอืงจ าลองลาสเวกสั

และไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอรัยาศัยซึง่แบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL 

SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภตัตาคารกวา่ 30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆทีท่า่นชืน่ชอบและ

รา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้นเชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื 

ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการราคาทา่นละ120เหรยีญ)ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายใน

โรงแรมหรอืจะเสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ ่** (ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 21 ปี เขา้ไป

ภายในคาสโิน และไมอ่นุญาตใหท้ าการบนัทกึภาพใดๆภายในคาสโินทัง้สิน้และควรแตง่กายสภุาพ…เดนิทางสู่

จไูหโ่ดยรถโคช้ปรบัอากาศผา่นดา่นกงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง (ระยะทาง

ระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลา

ในการเดนิประมาณ 45-60นาทเีมอืงจไูหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี“จไูห”่ไดรั้บการยก

ยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหศัจรรยแ์หง่สารารณรัฐประชาชนจนี” 

 

ค า่        รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่กJinjiang Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 
จูไ่ห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี-่วดัผูโ่ถว-พระราชวงัหยวนหมงิหยวน 

ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-เซนิเจ ิน้ 

 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก 

 

จากนัน้ชมสญัลักษณ์ของเมอืงจไูหท่ีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “หวหีนี”่ รปูปัน้สาวงามกลางทะเลสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยู่

รมิทะเล ...น าทา่นสู ่วดัผูโ่ถว นมสัการองคส์งักระจายเพือ่ความอดุมสมบรูณ์ นมสัการเจา้แมก่วนอมิ เพือ่ความ

โชคด ีนมสัการองคอ์มติรพทุรเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมสัการพระพทุรเจา้ 4 พระองค ์เพือ่อายยุนืนาน

จากน ัน้เดนิทางผา่นชมถนนคูร่กั (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิซึง่ทาง

รัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดท้ าไวข้ ึน้เพือ่เป็นสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจและยงัเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่กทัง้หลาย 

กลางวนั       รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร...เมนพูเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 
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..จากนัน้น าทา่นสูพ่ระราชวังหยวนหมงิหยวน ทีม่สีวนคลา้ยกบัพระราชวังหยวนหมงิ ณ กรงุปักกิง่ พระราชวัง

แหง่นี ้ถกูสรา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลางของ "ภเูขาชลินิ" ในเมอืงจไูหท่ าใหส้วนแหง่นีโ้อบลอ้มดว้ยขนุเขาที่

เขยีวชอุม่ สวนหยวนหมงิ มเีนือ้ที ่1.39 ตารางกโิลเมตร มภีเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ทีร่าบ 

สิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ สรา้งขึน้เทา่ของจรงิในอดตีทกุชิน้ ภายในสวนมทีะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่มี

ขนาดเทา่กบัสวนเดมิในกรงุปกกิง่ เป็นศนูยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ กวา่รอ้ยชิน้ อาท ิเสาหนิคู ่

สะพานขา้มรารทอง ประตตูา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้นานา

ชนดิทีต่ลาดใตด้นิกงเป่ยเสมอืนเดนิอยูใ่น LOWU CENTRE  ทา่นจะสนุกสนานกบัการตอ่รองสนิคา้ราคาถกูทัง้ 

กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดงัตา่งๆ หรอืเลอืกซือ้เสือ้ผา้ ถงุเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดบัส าหรับคณุผูห้ญงิหลังจาก

นัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้ (โดยรถโคช้) ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑล

กวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคัญของจนีทาง                                                                            

ตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมยัอกีดว้ย.. 

 

ค า่       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Higgert Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: 
เซนิเจ ิน้-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ-ชมโชวม์า่นน า้ 3มติ ิ(3D Water 
Show) 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก 

 

น าท่านเดนิทางสู่ศูนยส์มุนไพรจีนหรือบัวหมิะ และชมสนิคา้พืน้เมอืง

ของเมอืงจูไห่ อาทเิชน่ ใบชา หยก ครมีไข่มุก ผา้ไหมยางพารา ฯลฯ 

จากนัน้น าทกุทา่นสูห่มูบ่า้นฮากกากนัเคงิถกูสรา้งขึน้ตามสไตลก์ารสรา้ง

บา้นของชาวฮากกา  ก่อนหนา้ทีเ่มอืงเซนิเจิน้จะถูกแต่งตัง้ใหเ้ป็นเขต

เศรษฐกจิแห่งแรกของประเทศจนี คนพืน้เพของเมอืงเซนิเจิน้ลว้นเป็น

ชาวฮากกาทัง้สิน้ เพือ่ใหค้นรุน่หลังไดร้ าลกึ และ ศกึษาถงึความเป็นมา

ของเซนิเจิน้ รัฐบาลจนีจงึไดล้งทุนใหม้กีารสรา้งหมูบ่า้นฮากกากันเคงิ

ขึน้ ทีน่ี่เราจะไดเ้ห็นประเพณี วันนรรรมของชาวจนีฮากกา โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในเรือ่งของการตกแตง่อาคารบา้น อาหารการกนิ ประวัตคิวามเป็นมาของชาวจนีฮากกาในอดตี น าทา่น

เดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงเซนิเจิน้ อาทเิชน่ ใบชา หยก ครมีไขม่กุ 

ผา้ไหม ฯลฯ เพือ่ฝากคนทีท่า่นรั 

กลางวนั       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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...จากนัน้เดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศูนยร์วมแห่งการชอ้ปป้ิง

สนิคา้ภายในประเทศ ทีน่ี่นับว่าเป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วนยิมมาช ้

อปป้ิง เพราะนอกจากทีน่ี่จะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแลว้ยังเป็นแหล่งรวม

เรือ่งอาหารการกนิอกีดว้ย ทีน่ี่มสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไมว่่าจะ

เป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเล่น ราคาไมแ่พงเรยีกว่าใครชอบ

ตอ่รับรองว่าสนุกแน่ๆ...น าท่านชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็น

โชวม์า่นน ้าแบบ 3D เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกับเด็กหญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษที่

ออกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่ว่า "ปีกแห่งความรัก" เพือ่เอา

มาชว่ยนกทีถ่กูท าลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง ทีใ่ชทุ้นสรา้ง

กว่า 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ที่

สามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืนในการสรา้งแท่นแสดงบนน ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที ่

5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหมแ่ละเป็นความทา้ทายเกีย่วกับเทคโนโลย ีและสรา้งเพือ่เป็นตัวแทนของ

รรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีทีัง้หมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกบัมหัศจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  

การแสดงใชอ้ปุกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร ์ ไฟ  เครือ่งเปลง่แสง  มา่นน ้า  ระเบดิน ้า ฯลฯ กวา่600ชนดิ  เป็นโชวน์ ้า

ทีใ่หญแ่ละทันสมยัทีส่ดุในโลก โชวก์ารแสดงสือ่ประสมในชว่งเวลากลางคนื เป็นสญัลักษณ์ใหมใ่นทา่เรอื OCT 

ค า่       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Higgert hotelหรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่4: เซนิเจ ิน้ - ฮอ่งกง – วดัแชกง –วคิตอเรยีพคี - รพีลสัเบย ์-อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

เดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยรถไฟวดัแชกงหมวิเป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิริม์าก มอีายกุว่า 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต 

Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมี

เหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคน

จนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้ง

ไปหมุนกังหันน าโชคทีต่ัง้อยู่ในวัดเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้น

หนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่

รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองค์กังหันน าโชคม ี4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, 

เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี

ชาวฮอ่งกงและนักรุรกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชั่วรา้ยและโรคภัยไข ้

เจ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  ...น าทา่นชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณยอดเขา 

The Peak หรอื วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับววิทวิทัศน์ของตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจุดชมววิทีส่งู

ทีสุ่ด และสวยทีสุ่ดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและ

เกาลนู ไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน  เป็นจดุชมววิ ชมไฟตกึสงูในฮอ่งกง ยอดเขาทีส่งู 552 เมตรจากระดับน ้าทะเล 

ตัง้อยูใ่นเกาะฮอ่งกง ทีด่า้นบนของ The Peak มอีาคาร Peak Tower เป็นอาคารรปูชาม หรอื ครึง่วงกลมสงู 7 ชัน้ 

ภายในอาคารมพีพิริภณัฑห์ุน่ขึผ้ ึง้มาดามทสุโซ ่(Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขาย

ของทีร่ะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของฝาก รา้นขายของ Brand name เป็นแหล่งชอปป้ิงทีส่งูทีส่ดุใน

ฮอ่งกงน าท่านนมัสการ วัดเจา้แมก่วนอมิ  ณ หาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมี

นักทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดิส์ทิริจ์ากเจา้แมก่วนอมิ  และขอพรจากเทพ

เจา้องคอ์ืน่ๆ ดว้ย อาทเิช่น ขอพรโชคลาภ ความร ่ารวยจากเทพไฉ่ซงิเอีย้ ,ขอพรเรือ่งความรัก ให ้

สมหวงัในรัก ขอพรไดจ้ากเทพแหง่ความรัก และเทพเจา้แหง่โชคลาภองคอ์ืน่ๆ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย ์
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กลางวนั      รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

จากน ัน้น าชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ซึง่เป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดของฮ่องกงในเรือ่งการออกแบบ

เครือ่งประดบัท่านสามารถหาซื้อไดใ้นราคาพเิศษ !!และน าท่านเลอืกซือ้ยาสมุนไพรจนีตา่งๆอกี

มากมาย   ...หลังจากนัน้ ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงถนนนารานตามอัรยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ 

Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, 

Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  หา้งขายของเด็กเล่น Toy r'usรา้นช ้

อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่        รับประทานอาหารค าอสิระตามอรัยาศัย 

22.20น. 
       ออกเดนิทางจากสนามบนิฮ่องกงเพื่อเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร์เอเชยี เที่ยวบนิที ่

FD503(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

00.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ….  

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : มาเกา๊ ฮอ่งกงเป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง  4วนั 3คนื 
โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี FD (GO1MFM-FD010) 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก3-18ปี(เสรมิ

เตยีง) 
เด็ก3-18ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พักเดีย่วเพิม่ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

21-24 กมุภาพันร ์2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค.2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

07-10 มนีาคม 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

14-17 มนีาคม 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

21-24 มนีาคม 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

28-31 มนีาคม 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

05-08 เมษายน 2562 17,900.- 20,900.- 20,900.- 6,000.- - 

12-15 เมษายน 2562 19,900.- 22,900.- 22,900.- 6,000.- - 

13-16 เมษายน 2562 19,900.- 22,900.- 22,900.- 6,000.- - 

18-21 เมษายน 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

09-12 พฤษภาคม 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

16-19 พฤษภาคม 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

23-26 พฤษภาคม 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

30 พ.ค.-02ม.ิย. 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

"ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ)  ทา่นละ 5,000 ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเครือ่งบนิ" 

หมายเหต ุ

1. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2. ราคาเด็กต า่กวา่ 18 ปี เกบ็เพิม่จากคา่ทัวรข์า้งตน้ 3,000 บาท/ทา่น 
 

 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  
** แจกน า้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิเก็บเพิม่ 3,000บาท** 
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 ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจ ิน้)
ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้
ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีน
ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บั
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนี
ทกุเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้รรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

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

บรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

3. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

4. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอ

มเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเรย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข

ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

5. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมรรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอื

เสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอื

เสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

6. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยู่แลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

7. กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวน

สทิริ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ (1,000 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตามความประทับใจ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิริใ์น

การเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร   คอนเฟรมิเดนิทางกอ่น

ทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1. กรุณาช าระยอดมัดจ า 10,000 บาท ภายใน 24 ชม.  

  

 

4.   การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

4.1  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง30 วนั  คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิริ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.4 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิริใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

4.5 บรษัิทขอสงวนสทิริใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่

บรษัิทฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้ง

น าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง 

คา่รรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสายการ

บนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า   หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.8 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสรมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิริท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จูไห ่ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.9 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิริ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการจอง  

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน 3 วนันับจากวนั

จอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิ 

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี 
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิริไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ รายบคุคล (แสดง

ตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่ 
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6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิริท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิริก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิริใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

รรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

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

 
 


