
 

 

รหัสทัวร GOH1900834 
ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน มาเกา 3 วัน 2 คืน (FD) 

 
สุดคุม!!! คร้ังเดียวเท่ียว 3 เมือง  
ไหวขอพร องคเจาแมกวนอิม ที่หาดรีพัลสเบย 
ชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงจุดชมวิว  วิคตอเรียพีค(จุดชมวิวกลางเขา) 
ชมโชว MANGROVE GROOVE เปนโชวมานน้ําแบบ 3D แสง สี เสียง  
เท่ียวชมหมูบานฮากกากันเคิงเปนหมูบานพ้ืนเพของเมืองเซินเจิ้น 
อิสระชอปปم�งสินคามากมาย ท่ี ตลาดตงเหมินที่เซินเจ้ิน  
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียท่ี The Venetian Resort 
ชมหอไอเฟลจําลอง ที ่The Parisian 
ชมความงดงามรูปปم�น เจาแมกวนอิมริมทะเล  
ถายรูปกับประตูโบสถเซนตปอลและเซนาโดสแควร  
พักเซินเจ้ิน 1คืน, มาเกา1 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันที่ 1: 
เชียงใหม(สนามบินนานาชาติเชียงใหม) FD515 (06.00-09.30) – ฮองกง (สนามบิน
นานาชาติฮองกง)– หาดรีพลัสเบย-วิคทอเรีย พีค(จุดก่ึงกลางเขา)– รานจิวเวอรร่ี – เซิน
เจ้ิน – โชว MANGROVE GROOVE   

04.00 
น. 

พรอมกันท่ี สนามบินเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประตู 7-10 
เคานเตอรสาย-การบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียม
เอกสารการเดินทางและสัมภาระให 

06.00 
น. 

ออกเดินทางสู ฮองกงโดยสายการบิน แอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD515  
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบินซ่ึง
ระบบการจองที่น่ังเปนแบบสุมท่ีน่ังวาง หากทานมีความประสงคที่จะระบุท่ีน่ังบนเคร่ือง 
หรือเปล่ียนท่ีน่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม * 

09.30 
น. 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮองกง (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลวโปรดเดินออกทาง Exit B 

 

นําทานนมัสการ เจาแมกวนอิม ณ หาดรีพัลสเบย สรางข้ึนในป ค.ศ.1993 ในแตละปจะมี
นักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักด์ิสิทธิ์จากเจาแมกวนอิม  และขอ
พรจากเทพเจาองคอ่ืนๆ ดวย อาทิเชน ขอพรโชคลาภ ความร่ํารวยจากเทพไฉซิงเอ้ีย ,ขอ
พรเร่ืองความรัก ใหสมหวังในรัก ขอพรไดจากเทพแหงความรัก และเทพเจาแหงโชคลาภ
องคอ่ืนๆ ณ ชายหาดรีพัลสเบย นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณเขาวิคตอเรีย 
(จุดชมวิวก่ึงกลางเขา) ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกง 
จากน้ันนําชม โรงงานจิวเวลร่ี ซ่ึงเปนโรงงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮองกงในเร่ืองการ
ออกแบบเคร่ืองประดับทานสามารถหาซ้ือไดในราคาพิเศษ!!  

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 
 
 
 
 
  



 

 

 หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซินเจ้ิน โดยรถไฟ (*ทานจะตองลากกระเป�าสัมภาระ
ของทานเอง  ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง) เซินเจ้ิน เปนเมือง 
1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเปนเมืองเศรษฐกิจการคาท่ีสําคัญ
ของจีนทางตอนใตและเปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย นําทานชม 
โชว MANGROVE GROOVE เปนโชวมานน้ําแบบ 3D เปนโชวที่เก่ียวกับเด็กหญิงผู
กลากับลิงวิเศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงที่มีช่ือวา "ปกแหงความรัก" เพ่ือเอามา
ชวยนกท่ีถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในป�าโกงกาง ท่ีใชทุนสรางกวา 200 ลานหยวน จัด
แสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเปนโรงละครทางน้ําขนาดใหญท่ี
สามารถจุได 2,595 คน ใชเวลา 28 เดือนในการสรางแทนแสดงบนน้ําท่ีใหญที่สุดในโลก
ครอบคลุมพ้ืนที่ 5,600 ตารางเมตร เปนศิลปะแนวใหมและเปนความทาทายเก่ียวกับ
เทคโนโลยี และสรางเพ่ือเปนตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีท้ังหมด 4
องคประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรยของมนตเสนหของภาพเสมือนจริง  การแสดงใช
อุปกรณ เชน แสงเลเซอร  ไฟ  เคร่ืองเปลงแสง  มานน้ํา  ระเบิดน้ํา ฯลฯ กวา600ชนิด  
เปนโชวน้ําที่ใหญและทันสมัยท่ีสุดในโลก โชวการแสดงส่ือประสมในชวงเวลากลางคืน 
เปนสัญลักษณใหมในทาเรือ OCT 

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 
          เดินทางเขาสูที่พัก Century Kingdom Hotel (เซินเจ้ิน) หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 2: 
หมูบานฮากกากันเคิง-บัวหิมะ+หยก – ชอปปم�งตลาดตงเหมิน – มาเกา – เดอะ เวเน
เช่ียน+หอไอเฟลจําลอง The Parisian Macau  

เชา            รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร 
 
 

จากน้ันนําทุกทานสู หมูบานฮากกากันเคิง ถูกสรางข้ึนตามสไตลการสรางบานของชาวฮาก
กา  กอนหนาที่เมืองเซินเจ้ินจะถูกแตงต้ังใหเปนเขต
เศรษฐกิจแหงแรกของประเทศจีน คนพ้ืนเพของ
เมืองเซินเจ้ินลวนเปนชาวฮากกาท้ังส้ิน เพ่ือใหคนรุน
หลังไดรําลึก และ ศึกษาถึงความเปนมาของเซินเจ้ิน 
รัฐบาลจีนจึงไดลงทุนใหมีการสรางหมูบานฮากกา
กันเคิงข้ึน ท่ีน่ีเราจะไดเห็นประเพณี วัฒนธรรมของ
ชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองของการตกแตงอาคารบาน อาหารการกิน 
ประวัติความเปนมาของชาวจีนฮากกาในอดีต นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรจีนหรือบัว



 

 

หิมะ และชม หยก สินคาราคาพิเศษของเมืองเซินเจ้ิน เพ่ือเปนของประดับและฝากคนท่ี
ทานรัก 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เปนศูนยรวมแหงการชอปปم�งสินคาภายในประเทศ ที่น่ี

นับวาเปนสถานท่ีที่นักทองเท่ียวนิยมมาชอปปم�ง เพราะนอกจากท่ีน่ีจะเปนแหลงชอปปم�ง
แลวยังเปนแหลงรวมเรื่องอาหารการกินอีกดวย ท่ีน่ีมีสินคาหลากหลายมากมาย ไมวาจะ
เปนเส้ือผา รองเทา กระเป�า ของเลน ราคาไมแพงเรียกวาใครชอบตอรับรองวาสนุกแนๆ 

 สมควรแกเวลาเดินทางสู มาเกา โดยเรือ (*ทานจะตองดูแลกระเป�าสัมภาระของทานเอง  
ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง) มาเกา เปนเมืองที่มี
ประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ ในอดีตมาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและ
ประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจ้ียนเปนชนชาติด้ังเดิมจนมาถึงชวงตนศตวรรษที ่
16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดตอคาขายกับชาวจีนและมา
สรางอาณานิคมอยูในแถบน้ีท่ีสําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรือง
ทางดานสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมายทําใหมา
เกากลายเปนเมืองที่ม่ีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัว
จนสามารถเรียกไดวาเปน “ยุโรปใจกลางเอเชีย”หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว 
นําทานชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส 
ใหทานถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟ�าจําลอง
เสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตามอัธยาศัยซ่ึงแบงเปนโซนตางๆ เชน GRAND CANAL 
SHOP มีรานอาหารช่ือดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง เพ่ือล้ิมลองเมนู
ตางๆ ที่ทานช่ืนชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300 ราน เชน BOSSINI, 
G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอนโดลา 
GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการ ราคาทานละ 120 เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิช
ภายในโรงแรมหรือจะ เส่ียงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ  
** (ไมอนุญาตใหเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 21 ป เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการ
บันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งส้ินและควรแตงกายสุภาพ…                                                                   
นําทานชม The Parisian Macao เปนอีกหน่ึงแลนดมารคของมาเกาที่ไดยก หอไอเฟล
มาจําลองใจกลางเมือง Cotai Strip  โรงแรมแหงน้ีไดรับแรงบันดาลใจมาจากเมือง
ปารีส ประเทศฝร่ังเศส นครแหงศิลปะท่ีมีความงดงามทางดานสถาปตยกรรม ความโดด
เดนของหอไอเฟล กลิ่นอายของความคลาสสิคและความโรแมนติกมาไวท่ีโรงแรมแหงน้ี  



 

 

มีหองพักมากกวา 3,000 หอง, หางสรรพสินคาหรูหรา Shoppes at Parisian ที่มี
แบรนดเนมมากวา 170 แบรนดเนม จาก ดีไซเนอรช่ือดัง ท้ังแฟช่ันผูหญิงและแฟช่ันผูชาย 
อาทิเชน PS Paul Smith,SPORTMAX,ISABELLE LANGLOIS, 
BIGPACK,ATTITUDE ฯลฯ 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
        เดินทางเขาสูที่พัก Rio Hotel Macau หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3: 
รูปปم�นเจาแมกวนอิม ริมทะเล– โบสถเซ็นตปอล – เซนาโดสแควร-มาเกา(สนามบินมาเกา) 
– เชียงใหม (สนามบินนานาชาติเชียงใหม) FD753 (21.40-23.25) 
**เดินทางวันท่ี 08-10 พ.ย. 62 เที่ยวบินขากลับวันท่ี 10 พ.ย. 62 เปลี่ยนเวลาบิน 
FD753 (15.55-17.45) 

เชา       รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ หองอาหาร 
 นําทานแวะซ้ือขนมพื้นเมืองมาเกา อาทิเชน ขนมทารตไข และทองพับหอสาหรายท่ีข้ึนช่ือ 

เพ่ือเปนของฝากคนทางบาน นําทานผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล รูปองคเจาแมกวนอิม
สัมฤทธ์ิประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซ่ึงประเทศโปรตุเกสสรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณใหกับ
มาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน 
จากน้ันนําทานชม ซากประตูโบสถเซนตปอล ที่สรางข้ึนระหวาง ค.ศ.1602-1640 แต
โดนไฟไหมในป 1835 ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ ก็กลายเปนซากดวย
เชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล (St. Paul’s College) เปน
โบราณสถานท่ียังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษพยานการกอต้ัง
มหาวิทยาลัยของตะวันตกในภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไว
อยางพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถเซนตปอลในปจจุบันถูกมาเปนสัญลักษณประจําเมือง
มาเกา 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�งยาน เซนาโดสแควร หรือ เซ็นเตอรพอยทมาเกา ซ่ึงโดดเดน



 

 

ดวยพ้ืนถนนที่ปูลาดดวยกระเบ้ืองเปนลายลอนคล่ืนลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตล
โปรตุเกส มีรานคา และสินคาแบรนดเนมตางๆ มากมายใหทานเลือกซ้ือ    

 
 ไดเวลาอันสมควร พรอมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสูสนามบินมาเกา 

 

21.40 
น.  

ออกเดินทางกลับ เชียงใหม (สนามบินนานาชาติเชียงใหม) โดยสายการบินแอรเอเชีย 
เที่ยวบินท่ี FD 753 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
**เดินทางวันท่ี 08-10 พ.ย. 62 เที่ยวบินขากลับวันท่ี 10 พ.ย. 62 เปลี่ยนเวลาบิน 
FD753 (15.55-17.45) 

23.25 
น. 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ เชียงใหม โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน 
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และ

ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 เหรียญ/ทาน/ราน 
***ราคายังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน และ คนขับรถ รวม 1,000 บาท/ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรแลวแตดุลพินิจ*** 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ                                                                                      

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็ก2-12 ป
(เสริมเตียง) 

เด็ก2-12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 

วันที่  01 – 03 พ.ค. 
62             16,888 19,888 16,888 4,900 9,488 

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

*ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 6,500 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน* 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุ
ไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 
หนา 
 
หมายเหตุ :  
1.สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
2.ชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 3,000 บาท/ทาน ไมรวมคาวีซาสําหรับตางชาติและลูกคาเปน
ผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง บริษัททัวรสามารถแนะนําการย่ืนวีซาได 
3.ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและมัคคุเทศก ทานละ 1,000 บาท/ทาน/ทริป (คา
ทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการของหัวหนาทวัร 
 

**พาสปอรตตางชาติ โปรดติดตอเรา** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด, ภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน 
2.   คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 



 

 

** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหารหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท]   
7.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
8.  คาวีซากรุปแบบ 144 ช่ัวโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและ
สําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน) 
9. กรณีท่ีทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุป 144 ช่ัวโมง  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดข้ึน

ตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  



 

 

คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก. ,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถตลอดรายการเดินทางรวม  1,000 บาท/ทาน/ทริป 
, ทิปหัวหนาทัวร (ตามความประทับใจ) 

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 

 กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟริมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งส้ิน 

3. การชําระคาบริการ 
3.1. กรุณาชําระยอดมัดจําทานละ 10,000 บาท ณ วันจองภายในเวลาที่กําหนด 

 4.   การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
4.1  แจงยกเลิกกอนเดินทาง30 วัน   คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน  เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 
บาท 
4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ
คาใชจายท้ังหมด 
4.4 สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูย่ืนวีซาให เมื่อผล
วีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
4.5 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี
ผลทําใหคนเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

4.6 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี
สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 
4.7 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา   หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 
4.8 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งเชียงใหม,กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืน
คาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ฮองกง เซินเจ้ิน จูไห ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผาน
การตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถให
ความชวยเหลือใดๆไดทั้งส้ิน** 

4.9 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ 

 เรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ินและทางบริษัทจะเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 300 HKD/คน/ราน 
 

เง่ือนไขการจอง  
1. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซา ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ  

2.  หากทานท่ีตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

3. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด  

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 
การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับอัตรา
แลกเปล่ียนของเงินสกุลฮองกงดอลลา 
 
 


