
 
 
 
 
 
 

  1 เชียงใหมบ่นิตรง ฮ่องกง เซินเจิน้ มาเก๊า ตะลยุ 3 เมือง สดุคุม้ 3 วนั 2 คืน BY FD                [GQ1CNXHKG-FD007] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอ่งกง | หาดรพีลสัเบย ์| วิคทอเรยีพีค (จดุชมวิวกลางเขา)  
เซินเจิน้ | หมูบ่า้นฮากกากนัเคิง | ตลาดตงเหมิน | โชว ์MANGROVE GROOVE 

มาเก๊า | โบสถเ์ซนตพ์อล | เดอะเวเนเช่ียน | The Parisian Macau 

  

เดนิทาง พฤศจกิายน-ธันวาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 19,888.- 

เชียงใหมบ่นิตรง ฮ่องกง เซนิเจิน้ มาเก๊า   
ตะลุย 3 เมอืง สุดคุ้ม 3 วัน 2 คนื 



 
 
 
 
 
 

  2 เชียงใหมบ่นิตรง ฮ่องกง เซินเจิน้ มาเก๊า ตะลยุ 3 เมือง สดุคุม้ 3 วนั 2 คืน BY FD                [GQ1CNXHKG-FD007] 

 

 

วันที ่1 
สนามบนินานาชาตเิชียงใหม่–สนามบนินานาชาตฮ่ิองกง FD515 (06.10-09.45) –  
หาดรีพลัสเบย–์วคิทอเรีย พคี(จุดกึ่งกลางเขา)–ร้านจิวเวลร่ี–เซนิเจิน้–โชว ์MANGROVE 
GROOVE  

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบนิเชียงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประต ู7-10 เคานเ์ตอรส์าย-การบนิแอรเ์อเชีย โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระให ้  

06.10 น. ออกเดนิทางสู ่ฮ่องกงโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เท่ียวบนิท่ี FD515  
 (บรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็นแบบสุ่มท่ีนั่ง
วา่ง หากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบท่ีุนั่งบนเคร่ือง หรือเปล่ียนท่ีนั่ง จะมีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ* 

09.45 น. เดนิทางถึง สนามบินนานาชาตฮิ่องกง (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากรแลว้ พบมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นฮ่องกง บรเิวณประตทูางออก Exit B 

 น าท่านนมสัการ เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดนิทาง
มาสกัการบูชาขอพรศกัดิส์ิทธิ์จากเจา้แม่กวนอิม  และขอพรจากเทพเจา้องคอ่ื์นๆ ดว้ย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร  ่ารวย
จากเทพไฉ่ซิงเอีย้ ,ขอพรเร่ืองความรกั ใหส้มหวงัในรกั ขอพรไดจ้ากเทพแห่งความรกั และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองคอ่ื์นๆ ณ 
ชายหาดรีพลัสเ์บย ์น าท่านชมววิทิวทศันข์องเกาะฮ่องกงบรเิวณเขาวคิตอเรีย (จุดชมววิกึ่งกลางเขา) ถ่ายรูปคูก่บัววิทิวทศัน์
ของตกึสงูบนเกาะฮ่องกง  

เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1.  สนามบนินานาชาตเิชียงใหม ่FD515 (06.10-09.45) –สนามบนินานาชาตฮิ่องกง–หาดรีพลสัเบย–์วคิทอเรีย พีค(จดุกึ่งกลางเขา)–  
             รา้นจิวเวลรี่–เซินเจิน้–โชว ์MANGROVE GROOVE  
วนัท่ี 2.  หมูบ่า้นฮากกากนัเคงิ–บวัหิมะ+หยก–ชอ้ปปิง้ตลาดตงเหมนิ–มาเก๊า–เดอะ เวเนเช่ียน+หอไอเฟลจ าลอง The Parisian Macau 
วนัท่ี 3.  รูปป้ันเจา้แมก่วนอิม รมิทะเล–โบสถเ์ซ็นตป์อล–เซนาโดส้แควร–์สนามบนิมาเก๊า–สนามบนินานาชาตเิชียงใหม ่FD753 (15.15-17.45) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  3 เชียงใหมบ่นิตรง ฮ่องกง เซินเจิน้ มาเก๊า ตะลยุ 3 เมือง สดุคุม้ 3 วนั 2 คืน BY FD                [GQ1CNXHKG-FD007] 

 

 
จากนัน้น าชม โรงงานจวิเวลร่ี ซึ่งเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเครื่องประดบัท่านสามารถหาซือ้
ไดใ้นราคาพเิศษ!!  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิน้ โดยรถไฟ (*ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของท่านเอง  ในการเดินทางขา้ม

ด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง) เซินเจิน้ เป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมือง
เศรษฐกิจการค้าท่ีส  าคัญของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย  น าท่านชม โชว ์
MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์่านน า้แบบ 3D เป็นโชวท่ี์เก่ียวกับเด็กหญิงผูก้ลา้กับลิงวเิศษท่ีออกตามหาเครื่องบรรเลง
เพลงท่ีมีช่ือว่า "ปีกแห่งความรกั" เพ่ือเอามาช่วยนกท่ีถูกท าลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ท่ีใชทุ้นสรา้งกว่า 200 ลา้น
หยวน จัดแสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน า้ขนาดใหญ่ท่ีสามารถจไุด ้2,595 คน ใชเ้วลา 
28 เดือนในการสรา้งแท่นแสดงบนน า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกครอบคลมุพืน้ท่ี 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหมแ่ละเป็นความ
ทา้ทายเก่ียวกับเทคโนโลยี และสรา้งเพ่ือเป็นตวัแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทัง้หมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกับ
มหัศจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมือนจริง  การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร ์ ไฟ  เครื่องเปลง่แสง  ม่านน า้  ระเบิดน า้ 
ฯลฯ กว่า 600 ชนิด  เป็นโชวน์ า้ท่ีใหญ่และทันสมยัท่ีสดุในโลก โชวก์ารแสดงส่ือประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็นสญัลกัษณ์
ใหมใ่นท่าเรือ OCT 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก พรอ้มคณะท่ีจดุนดัหมาย น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั Century Kingdom Hotel (เซินเจิน้) หรือเทียบเท่า 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

  4 เชียงใหมบ่นิตรง ฮ่องกง เซินเจิน้ มาเก๊า ตะลยุ 3 เมือง สดุคุม้ 3 วนั 2 คืน BY FD                [GQ1CNXHKG-FD007] 

 

วันที ่2 
หมู่บา้นฮากกากนัเคิง-บวัหิมะ+หยก–ชอ้ปปิง้ตลาดตงเหมิน–มาเก๊า–เดอะ เวเนเช่ียน+ 

หอไอเฟลจ าลอง The Parisian Macau 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

จากนัน้น าทุกท่านสู่ หมู่บ้านฮากกากันเคิง ถูกสรา้งขึน้ตามสไตลก์ารสรา้งบา้นของชาวฮากกา  ก่อนหนา้ท่ีเมืองเซินเจิน้จะ
ถกูแต่งตัง้ใหเ้ป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกของประเทศจีน คนพืน้เพของเมืองเซินเจิน้ลว้นเป็นชาวฮากกาทัง้สิน้ เพ่ือใหค้นรุ่นหลงั
ไดร้  าลึก และ ศึกษาถึงความเป็นมาของเซินเจิน้ รฐับาลจีนจึงไดล้งทุนใหมี้การสรา้งหมู่บา้นฮากกากันเคงิขึน้ ท่ีน่ีเราจะไดเ้ห็น
ประเพณี วฒันธรรมของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการตกแต่งอาคารบา้น อาหารการกิน ประวัติความ
เป็นมาของชาวจีนฮากกาในอดีต น าท่านเดินทางชม ศูนยส์มุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชม หยก สินคา้ราคาพิเศษของ
เมืองเซินเจิน้ เพ่ือเป็นของประดบัและฝากคนท่ีท่านรกั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้เดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็นศนูยร์วมแห่งการชอ้ปปิ้งสินคา้ภายในประเทศ ท่ีน่ีนับว่าเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียว

นิยมมา   ช้อปปิ้ง เพราะนอกจากท่ีน่ีจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วยังเป็นแหล่งรวมเรื่องอาหารการกินอีกดว้ย  ท่ีน่ีมีสินค้า
หลากหลายมากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ราคาไมแ่พงเรียกวา่ใครชอบตอ่ราคารบัรองวา่สนกุแน่ๆ 

15.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่มาเก๊า โดยเรือเฟอรร่ี์ ใชเ้วลา 1 ชม. (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง)  “มาเก๊า” ในอดีตมา
เก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจีย้น เป็นชนชาติดัง้เดิมจนมาถึงช่วงตน้
ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พ่ือตดิต่อคา้ขายกบัชาวจีนและมาสรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบ
นีท่ี้ส  าคญัคือชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มา
อย่างมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีม่ีการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตวัจนสามารถ
เรียกไดว้า่เป็น “ยโุรปใจกลางเอเชีย” หลังผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

น าท่านชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกัส ใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามสมัผสั
เมืองจ าลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตามอธัยาศยั มีรา้นอาหารช่ือดงัและรา้นคา้แบรนด์
เนมหลากหลายกว่า300 ร ้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า 
GONDOLA (ไมร่วมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ลอ่งไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม หรือจะเส่ียงโชคคาสโิน  
** (ไมอ่นุญาตใหเ้ดก็ท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไม่อนญุาตใหท้ าการบนัทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทัง้สิน้
และควรแตง่กายสภุาพ)          
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  5 เชียงใหมบ่นิตรง ฮ่องกง เซินเจิน้ มาเก๊า ตะลยุ 3 เมือง สดุคุม้ 3 วนั 2 คืน BY FD                [GQ1CNXHKG-FD007] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม The Parisian Macao เป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารค์ของมาเก๊าท่ีไดย้ก หอไอเฟลมาจ าลองใจกลางเมือง Cotai Strip  
โรงแรมแห่งนีไ้ดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ความโดดเดน่ของหอไอเฟล กลิน่อายของความคลาสสิค
และความโรแมนตกิมาไวท่ี้โรงแรมแห่งนี ้ มีหอ้งพกัมากกวา่ 3,000 หอ้ง, หา้งสรรพสนิคา้หรูหรา มีแบรนดเ์นมมากว่า 170 แบ
รนด์เนม จาก ดี ไซเนอร์ช่ือดัง  ทั้งแฟชั่ นผู้หญิ งและแฟชั่ นผู้ชาย  อาทิ เช่น  PS Paul Smith, SPORTMAX,ISABELLE 
LANGLOIS, BIGPACK,ATTITUDE ฯลฯ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั Royal Macau Hotel (มาเก๊า)  หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
รูปป้ันเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล– โบสถเ์ซน็ตป์อล–เซนาโด้สแควร–์สนามบนิมาเก๊า– 
สนามบนินานาชาตเิชียงใหม่  FD753 (15.15-17.45) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ หอ้งอาหาร 
 น าท่านแวะซือ้ขนมพืน้เมืองมาเก๊า อาทิเช่น ขนมทารต์ไข ่และทองพบัห่อสาหรา่ยท่ีขึน้ช่ือ เพ่ือเป็นของฝากคนทางบา้น น า

ท่านผา่นชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองคเ์จา้แมก่วนอิมสมัฤทธิป์ระทบัยืนบนโคมทรงดอกบวั ซึ่งประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้
เพ่ือเป็นอนสุรณใ์หก้บัมาเก๊าเน่ืองในโอกาสสง่มอบคืนใหก้บัประเทศจีน 
จากนัน้น าท่านชม ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล ท่ีสรา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ทิยาลยั
เซนตป์อลท่ีอยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากดว้ยเช่นกันโดยรวมแลว้โบสถ์มาแตรเ์ดอีเดิม วิทยาลัยเซนตป์อล (St. Paul’s 
College) เป็นโบราณสถานท่ียงัหลงเหลืออยู่ของวทิยาลยัเซนตป์อลคือประจักษพ์ยานการก่อตัง้มหาวทิยาลยัของตะวนัตกใน
ภมูิภาคตะวนัออกไกลและไดร้บัการวางหลกัสตูรการศึกษาไวอ้ย่างพถีิพิถนัขณะท่ีซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบนัถกูมา
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เป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมืองมาเก๊า 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้อิสระใหท้่านชอ้ปปิ้งย่าน เซนาโด้สแควร ์หรือ เซ็นเตอรพ์อยทม์าเก๊า ซึ่งโดดเด่นดว้ยพืน้ถนนท่ีปลูาดดว้ยกระเบือ้ง
เป็นลายลอนคล่ืนลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส มีรา้นคา้ และสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ มากมายใหท้่านเลือกซือ้  
ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ เดนิทางสูส่นามบนิมาเก๊า 

15.15 น. ออกเดนิทางกลบั เชยีงใหม่ (สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม่) โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เท่ียวบนิท่ี FD 753  
(บรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

17.45 น. เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตเิชียงใหม ่โดยสวสัดภิาพ 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวสัิยต่างๆทีไ่ม่สามารถคาดการณล่์วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน ์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ*** 
 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง ฮ่องกง เซินเจิน้ มาเก๊า ตะลุย 3 เมือง สุดคุ้ม 
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอรเ์อเชีย (FD) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่วเพ่ิม 
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.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ]  ทา่นละ 6,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร ์ท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินคา่ทวัรแ์ลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ภายใน 3 วนั นับจากวนัจอง หาก

ไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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5. อัตราค่าบริการนีเ้ฉพาะผูถื้อหนังสือเดินทางประเทศไทย, ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าวีซ่า
ส  าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้  าเนินการย่ืนวีซ่าเอง บรษัิททวัรส์ามารถแนะน าการย่ืนวีซ่าได ้

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

7. การยกเลกิารเดนิทาง 
 7.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดนิทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
 7.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

7.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
7.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา

รนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบ ุ
ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางไปต่างประเทศโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและตา่งประเทศ ขึน้อยู่กบัการพจิารณา
ของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหัวหนา้ทัวร์
ไมส่ามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 

7.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง 
พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้และ
ทางบรษัิทจะเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 HKD/คน/รา้น 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ +ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง

ตามรายการ +คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิ แอรเ์อเชีย 20 กิโล 
2. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  
4. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
6. คา่ประกันอุบตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
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 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ2 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
9. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม่สามารถท าคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและส าหรับพาสปอรต์

ไทยเท่าน้ัน) กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ช่ัวโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าจีนที่
เกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
4. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวมท่านละ 1,000 บาท ท่าน/ทรปิ (เดก็ผูใ้หญ่เก็บเท่ากัน), ทิปหวัหนา้ทวัร ์

ตามความประทบัใจ 
5. ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี วซ่ีาแบบธรรมดา 4 วันท าการ กรณี ทาง ตม.จนี ปิด หรือ 

ยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปแบบ 144 ช่ัวโมง ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าวซ่ีาเพิม่เตมิทีเ่กิดขึน้ตามจริง 
       

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 15 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ  เน่ืองจากสายการบนิแอรเ์อเชีย ไมส่ามารถท าการ REFUND ได ้ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 



 
 
 
 
 
 

  9 เชียงใหมบ่นิตรง ฮ่องกง เซินเจิน้ มาเก๊า ตะลยุ 3 เมือง สดุคุม้ 3 วนั 2 คืน BY FD                [GQ1CNXHKG-FD007] 

 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงิน
สกุลฮ่องกงดอลลาร ์


