
      
 
 
 
 

 

 

 

 

มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจ ิน้ ฮอ่งกง 

3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) 

 
  
  

 
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

       

 

 
 เทีย่วเมอืงมรดกโลก “มาเกา๊” 

 ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเซยี ที ่VENETIAN RESORT HOTEL  
 และชมิขนมทารต์ไขข่ ึน้ชือ่มาเกา๊ 
 เทีย่วชมหมุูบ่า้นฮากกากนัเคงิเป็นหมูบ่า้นพืน้เพของเมอืงเซนิเจ ิน้   
 ชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นน า้แบบ 3D แสง ส ีเสยีง 
 ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทีฮ่อ่งกง วดัหวงัตา้เซยีน และ วดัแชกงหมวิ 

 ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ ี ่ตลาดมาบญุครองเซนิเจ ิน้ “หลอ่หวู ่และ ถนนนาธานฮอ่งกง 
           
 
 

         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่19-21 ต.ค. 61 11,888.- 

วนัที ่20-22 ต.ค. 61 11,888.- 

วนัที ่21-23 ต.ค. 61 15,888.- 

วนัที ่26-28 ต.ค. 61 11,888.- 

วนัที ่27-29 ต.ค. 61 11,888.- 

วนัที ่02-04 พ.ย. 61 10,888.- 

วนัที ่03-05 พ.ย. 61 10,888.- 

 เร ิม่เพยีง      

10,888.- 
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วนัที ่09-11 พ.ย. 61 10,888.- 

วนัที ่10-12 พ.ย. 61 10,888.- 

วนัที ่16-18 พ.ย. 61 10,888.- 

วนัที ่17-19 พ.ย. 61 10,888.- 

วนัที ่23-25 พ.ย. 61 11,888.- 

วนัที ่24-26 พ.ย. 61 11,888.- 

วนัที ่30 พ.ย.-02 ธ.ค. 61 11,888.- 

วนัที ่01-03 ธ.ค.61 11,888.- 

วนัที ่07-09 ธ.ค.61 11,888.- 

วนัที ่07-09 ธ.ค.61 15,888.- 

วนัที ่14-16 ธ.ค.61 11,888.- 

วนัที ่15-17 ธ.ค.61 11,888.- 

วนัที ่21-23 ธ.ค.61 11,888.- 

วนัที ่22-24 ธ.ค.61 11,888.- 

วนัที ่29-31 ธ.ค.61 13,888.- 

วนัที ่30 ธ.ค.-01 ม.ค 62 16,888.- 

วนัที ่31 ธ.ค.-02 ม.ค.62 16,888.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 
กรุงเทพฯ – มาเกา๊ - เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – โบสถเ์ซ็นตป์อล –  
เซนาโดส้แควร ์-  เวเนเชีย่น – จไูห ่

✈ X O 
JINJIANG INN 
HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

2. 
จไูห-่เซนิเจ ิน้-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปป้ิงหลอวู-่ชมโชวม์า่นน า้ 3

มติ(ิ3D Water Show) 
O O O 

GUANGSHEN 
INTERNATIONAL
หรอืเทยีบเทา่ 

3. 
เซนิเจ ิน้-ฮอ่งกง- วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน- ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ 

ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ 
O O ✈  

 

 

 

    

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  
กรงุเทพฯ – มาเกา๊ - เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์-  เวเน
เชีย่น 

07.00 น. 
คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร์

เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
GO1 MFM-FD02           หนา้ 3 จาก 9        

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.10 น. 
       ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่ FD762 

      (บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

13.45 น.    
เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิาเกา๊ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) ผา่นการตรวจเอกสาร

และสมัภาระในการเขา้เมอืง 

 

“มาเกา๊” เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรม

และประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกส

ไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนีท้ีส่ าคญัคอื

ชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มา

อยา่งมากมายท าใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตวั

จนสามารถเรยีกไดว้า่เป็น “ยโุรปใจกลางเอเชยี” มาเกา๊อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้น

ตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของโปรตเุกส นานถงึ 400 ปี จนกระทั่ง

วันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพธิสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัสาธารณรัฐประชาชนจนี นับจากนัน้มาเกา๊

ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบรูณ์แตย่งัคงสภาพการเมอืงการปกครองในรปูแบบของ

หนึง่ประเทศสองระบบ 

 

...จากน ัน้ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รปูองคเ์จา้แมก่วนอมิสมัฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบวั ซึง่
ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนือ่งในโอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี ....จากนัน้น า
ทา่นมายงั ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าให ้

วทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยูต่ดิกบัโบสถ ์กก็ลายเป็นซากดว้ยเชน่กนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ วทิยาลัย
เซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทีย่งัหลงเหลอือยูข่องวทิยาลัยเซนตป์อลคอืประจักษ์พยาน

การกอ่ตัง้มหาวทิยาลัยของตะวันตกใน ภมูภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสตูรการศกึษาไวอ้ยา่ง
พถิพีถิันขณะทีซ่ากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบุนัถกูมาเป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊  เซนาโดส้แควร ์
ซ ึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส 
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย... จากนัน้น าทา่นแวะซือ้
ขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับหอ่สาหรา่ยทีข่ ึน้ชือ่...น าทา่นชม The Venetian Resort โรงแรม

สดุหรเูลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกสัใหท้า่นอสิระพักผอ่นถา่ยรปูและชมความงามสมัผัสเมอืงจ าลอง
ลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอธัยาศัยซึง่แบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND 

http://bit.ly/2NMk5YE
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CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภตัตาคารกวา่ 30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบ

และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื 

ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 120 เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายใน

โรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ ่** (ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 21 ปี เขา้ไป

ภายในคาสโิน และไมอ่นุญาตใหท้ าการบนัทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้สิน้และควรแตง่กายสภุาพ   
… เดนิทางสูจ่ไูหโ่ดยรถโคช้ปรับอากาศผา่นดา่นกงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง 

(ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลา
ในการเดนิประมาณ 45-60นาท ี เมอืงจไูหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี “จไูห”่  ไดรั้บการยก

ยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี” 

 

ค า่      
         รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

           เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก JINJIANG INN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2:  จไูห-่เซนิเจ ิน้-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปป้ิงหลอวู-่ชมโชวม์า่นน า้ 3มติ ิ(3D Water Show) 

 
เชา้        รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก 

 

..หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้ (โดยรถโคช้) ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษ
ของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคัญของจนีทาง
ตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมยัอกีดว้ย..
จากนัน้น าทกุทา่นสูห่มูบ่า้นฮากกากนัเคงิถกูสรา้งขึน้ตามสไตลก์าร
สรา้งบา้นของชาวฮากกา  กอ่นหนา้ทีเ่มอืงเซนิเจิน้จะถกูแตง่ตัง้ให ้
เป็นเขตเศรษฐกจิแหง่แรกของประเทศจนี คนพืน้เพของเมอืงเซนิ
เจิน้ลว้นเป็นชาวฮากกาทัง้สิน้ เพือ่ใหค้นรุน่หลังไดร้ าลกึ และ ศกึษา
ถงึความเป็นมาของเซนิเจิน้ รัฐบาลจนีจงึไดล้งทนุใหม้กีารสรา้ง
หมูบ่า้นฮากกากนัเคงิขึน้ ทีน่ีเ่ราจะไดเ้ห็นประเพณี วัฒนธรรมของ
ชาวจนีฮากกา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งของการตกแตง่อาคารบา้น 
อาหารการกนิ ประวตัคิวามเป็นมาของชาวจนีฮากกาในอดตี น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรจนีหรอืบวัหมิะ และ
ชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงเซนิเจิน้ อาทเิชน่ หยก ยางพารา ฯลฯ เพือ่ฝากคนทีท่า่นรัก 
 

บา่ย            รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
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จากนัน้ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการตอ่ราคาสนิคา้มากกวา่ 50% ทีค่นไทยขนานนามวา่ มาบญุครองเซนิเจิน้ หรอื

หลอวู ่ซติี ้ทา่นจะพบกบัสนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชือ่ดังมากมาย  อาท ิAmani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, 

Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ..น าทา่นชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นน ้า

แบบ 3D เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกบัเด็กหญงิผูก้ลา้กบัลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วา่ "ปีกแหง่ความ

รัก" เพือ่เอามาชว่ยนกทีถ่กูท าลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง ทีใ่ชท้นุสรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน จัดแสดง

ที ่OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญท่ีส่ามารถจไุด ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 

เดอืนในการสรา้งแทน่แสดงบนน ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกครอบคลมุ

พืน้ที ่5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหมแ่ละเป็นความทา้ทาย

เกีย่วกบัเทคโนโลย ีและสรา้งเพือ่เป็นตวัแทนของธรรมชาต ิการ

แสดงบนเวทมีทีัง้หมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกบัมหศัจรรย์

ของมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอ้ปุกรณ์ เชน่ 

แสงเลเซอร ์ ไฟ  เครือ่งเปลง่แสง  มา่นน ้า  ระเบดิน ้า ฯลฯ กวา่

600ชนดิ  เป็นโชวน์ ้าทีใ่หญแ่ละทันสมยัทีส่ดุในโลก โชวก์าร

แสดงสือ่ประสมในชว่งเวลากลางคนื เป็นสญัลกัษณ์ใหมใ่นทา่เรอื 

OCT 

ค า่        รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

         เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GUANGSHEN INTERNATIONALหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3:  เซนิเจ ิน้-ฮอ่งกง- วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน- ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ ถนนนาธาน - กรงุเทพฯ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ (ประมาณ 1 ชัว่โมง) น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ 

เพือ่สกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้า่นหมนุกงัหันทองแดง ทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้หมนุ 3 รอบ จะ

ขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและ น าแตส่ ิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮอ่งกงนยิมไปสกัการะทีว่ดันีใ้นวันขึน้ปีใหม ่

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวังตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันีว้า่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวดั

เกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี โดยชาวฮอ่งกงสว่นใหญเ่ดนิทางมาวดันีเ้พือ่ขอพรใหส้ขุภาพ

แข็งแรง  ไรโ้รคภยัน าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ี่

ไดรั้บรางวลัอนัดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้  น าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิ

เวอรร์ี ่และรา้นหยก  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม และ

ใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้   

บา่ย       รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

น าทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ ชอ้ปป้ิงทีย่า่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุ
มมุโลก ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จใุจ ไมว่า่คณุจะมรีสนยิมแบบไหน หรอืงบประมาณ
เทา่ใดศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหลา่นีเ้ป็นแหลง่รวมหอ้ง
เสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ แบรนดเ์นมของดไีซนเ์นอรน์านาชาตชิือ่ดังจากทัว่ทกุมมุโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีค่ณุสามารถ
จะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง หรอื เลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอ
เชีย่นเทอรม์นัิล แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT, 

EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่ 

TOY’S US **อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิ Hongkong International Airport 
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22.10 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิฮ่องกงเพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที่ยวบนิที่ FD503  

(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

23.59 น.       เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ… 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
 

 

 
โปรแกรม : มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจ ิน้ ฮอ่งกง 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี FD (GO1 MFM-
FD002) 
 

 อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก 3- 18 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 3- 18 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

19-21 ตลุาคม 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

20-22 ตลุาคม 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

21-23 ตลุาคม 2561 15,888.- 18,888.- 18,888.- 5,000.- - 

26-28 ตลุาคม 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

27-29 ตลุาคม 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

02-04 พฤศจกิายน 2561 10,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- - 

03-05 พฤศจกิายน 2561 10,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- - 

09-11 พฤศจกิายน 2561 10,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- - 

10-12 พฤศจกิายน 2561 10,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- - 

16-18 พฤศจกิายน 2561 10,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- - 

17-19 พฤศจกิายน 2561 10,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- - 

23-25 พฤศจกิายน 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

24-26 พฤศจกิายน 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

30 พ.ย.-02 ธ.ค 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

01-03 ธันวาคม 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

07-09 ธันวาคม 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 
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08-10 ธันวาคม 2561 15,888.- 18,888.- 18,888.- 5,000.- - 

14-16 ธันวาคม 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

15-17 ธันวาคม 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

21-23 ธันวาคม 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

22-24 ธันวาคม 2561 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- - 

29-31 ธันวาคม 2561 13,888.- 17,888.- 17,888.- 5,000.- - 

30 ธ.ค.-01 ม.ค 2562 16,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- - 

31 ธ.ค.-02 ม.ค. 2562 16,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- - 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,000 ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิ" 

หมายเหต ู 
 

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

 
 

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 
***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกน า้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

 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 

 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่น

เดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

 คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

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

การจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอมเิรตส ์Business 

class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธ่ยแ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีาร

เรยีกเก็บ 

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิท่านละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะ

จากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะ

จากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 คา่วซีา่กรุป๊แบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

 กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุป๊ 144 ชั่วโมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่าย

ทัง้หมด 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ 

 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ 

 คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขับรถ (1,500 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตามความประทับใจ) 

 

 
 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร   คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้

ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1. กรณุาช าระยอดเต็มจ านวน ภายใน 36 ชม. (ราคา 13,888 ขึน้ไปเก็บมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท)  

 4.   การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

4.1  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

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

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.4 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

4.5 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้

(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายต่างๆทีเ่กดิ

จากการยกเลกิของทา่น  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป

ยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ คา่หอ้ง ค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสายการบนิและคา่มัดจ า

ทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า   หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ 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   

      เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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เง ือ่นไขการจอง  

 

1. โอนเต็มจ านวน สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ 
2. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี 
3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออก
บัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
4. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่น
สามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่ 
5. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

 
 

หมายเหต ุ

 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน า

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

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

  


