
 

 

รหัสทัวร GQH1901534 
ทัวรฮองกง เซินเจิ้น มาเกา  ตะลยุ 3 เมอืง สุดคุม 3 วัน 2 คืน (FD) 
หาดรีพลัสเบย  วิคทอเรียพีค (จุดชมวิวกลางเขา) เซินเจิน้ |หมูบานฮากกา
กันเคิง  ตลาดตงเหมิน โชว MANGROVE GROOVE มาเกา  โบสถเซนต
พอล  เดอะเวเนเช่ียน  
 

 
 



 

 

  

วันที่ 1 

สนามบินนานาชาติเชียงใหม–สนามบินนานาชาตฮิองกง FD515 (06.10-09.45) 
–  
หาดรีพลัสเบย–วิคทอเรีย พีค(จุดกึ่งกลางเขา)–รานจิวเวลรี่–เซินเจ้ิน–โชว 
MANGROVE GROOVE  

04.00 
น. 

พรอมกันที ่สนามบินเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประต ู7-10 
เคานเตอรสาย-การบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียม
เอกสารการเดินทางและสัมภาระให   

06.10 
น. 

ออกเดินทางสู ฮองกงโดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินที ่FD515  
 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน
ซึ่งระบบการจองที่น่ังเปนแบบสุมที่น่ังวาง หากทานมีความประสงคที่จะระบุที่น่ังบน
เครื่อง หรือเปลี่ยนที่น่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม* 

09.45 
น. 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮองกง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว พบมัคคุเทศกทองถิ่นฮองกง 
บริเวณประตูทางออก Exit B 

 นําทานนมัสการ เจาแมกวนอิม ณ หาดรีพัลสเบย สรางขึ้นในป ค.ศ.1993 ในแตละป
จะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิม  
และขอพรจากเทพเจาองคอ่ืนๆ ดวย อาทิเชน ขอพรโชคลาภ ความร่ํารวยจากเทพไฉซิง
เอ้ีย ,ขอพรเรื่องความรัก ใหสมหวังในรัก ขอพรไดจากเทพแหงความรัก และเทพเจา
แหงโชคลาภองคอ่ืนๆ ณ ชายหาดรีพัลสเบย นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกง
บริเวณเขาวิคตอเรีย (จุดชมวิวกึ่งกลางเขา) ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะ
ฮองกง  

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1.  สนามบินนานาชาติเชียงใหม FD515 (06.10-09.45) –สนามบินนานาชาติฮองกง–หาด
รีพลัสเบย–วิคทอเรีย พีค(จุดกึ่งกลางเขา)–  
             รานจิวเวลร่ี–เซินเจิ้น–โชว MANGROVE GROOVE  
วันที่ 2.  หมูบานฮากกากันเคิง–บัวหิมะ+หยก–ชอปปم�งตลาดตงเหมิน–มาเกา–เดอะ เวเนเชี่ยน+หอไอ
เฟลจําลอง The Parisian Macau 
วันที่ 3.  รูปปم�นเจาแมกวนอิม ริมทะเล–โบสถเซ็นตปอล–เซนาโดสแควร–สนามบินมาเกา–สนามบิน
นานาชาติเชียงใหม FD753 (15.15-17.45) 
 



 

 

 
จากน้ันนําชม โรงงานจิวเวลรี่ ซึ่งเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮองกงในเรื่องการ
ออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซ้ือไดในราคาพิเศษ!!  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ (*ทานจะตองลากกระเป�า

สัมภาระของทานเอง  ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง) เซิน
เจิ้น เปนเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเปนเมือง
เศรษฐกิจการคาที่สําคัญของจีนทางตอนใตและเปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความ
ทันสมัยอีกดวย นําทานชม โชว MANGROVE GROOVE เปนโชวมานน้ําแบบ 3D 
เปนโชวที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อวา 
"ปกแหงความรัก" เพ่ือเอามาชวยนกที่ถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในป�าโกงกาง ที่ใชทุน
สรางกวา 200 ลานหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่ง
เปนโรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถจุได 2,595 คน ใชเวลา 28 เดือนในการสราง
แทนแสดงบนน้ําที่ใหญที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เปนศิลปะแนว
ใหมและเปนความทาทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสรางเพื่อเปนตัวแทนของธรรมชาติ 
การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4องคประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรยของมนตเสนหของ
ภาพเสมือนจริง  การแสดงใชอุปกรณ เชน แสงเลเซอร  ไฟ  เครื่องเปลงแสง  มานน้ํา  
ระเบิดน้ํา ฯลฯ กวา 600 ชนิด  เปนโชวน้ําที่ใหญและทันสมัยท่ีสุดในโลก โชวการแสดง
สื่อประสมในชวงเวลากลางคืน เปนสัญลักษณใหมในทาเรือ OCT 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก พรอมคณะที่จุดนัดหมาย นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 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 ถูกสรางขึ้นตามสไตลการสรางบานของชาว
ฮากกา  กอนหนาที่เมืองเซินเจิ้นจะถูกแตงตั้งใหเปนเขตเศรษฐกิจแหงแรกของประเทศ
จีน คนพื้นเพของเมืองเซินเจิ้นลวนเปนชาวฮากกาท้ังสิ้น เพ่ือใหคนรุนหลังไดรําลึก และ 
ศึกษาถึงความเปนมาของเซินเจิ้น รัฐบาลจีนจึงไดลงทุนใหมีการสรางหมูบานฮากกา
กันเคิงขึ้น ที่น่ีเราจะไดเห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เรื่องของการตกแตงอาคารบาน อาหารการกิน ประวัติความเปนมาของชาวจีนฮากกา
ในอดีต นําทานเดินทางชม ศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชม หยก สินคาราคา
พิเศษของเมืองเซินเจิ้น เพ่ือเปนของประดับและฝากคนที่ทานรัก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เปนศูนยรวมแหงการชอปปم�งสินคาภายในประเทศ 

ที่น่ีนับวาเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวนิยมมา   ชอปปم�ง เพราะนอกจากที่น่ีจะเปนแหลงช
อปปم�งแลวยังเปนแหลงรวมเรื่องอาหารการกินอีกดวย ที่น่ีมีสินคาหลากหลายมากมาย 
ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา กระเป�า ของเลน ราคาไมแพงเรียกวาใครชอบตอราคา
รับรองวาสนุกแนๆ 

15.00 
น. 

สมควรแกเวลาเดินทางสู มาเกา โดยเรือเฟอรรี่ ใชเวลา 1 ชม. (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 
ณ วันเดินทาง)  “มาเกา” ในอดีตมาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมง
เล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 
ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับชาวจีนและมา
สรางอาณานิคมอยูในแถบน้ีที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรือง
ทางดานสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมายทําให
มาเกากลายเปนเมืองที่ม่ีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยาง
ลงตัวจนสามารถเรียกไดวาเปน “ยุโรปใจกลางเอเชีย” หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองแลว 
นําทานชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศ
ลาสเวกัส ใหทานถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟ�า



 

 

จําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย มีรานอาหารชื่อดังและรานคาแบรนด
เนมหลากหลายกวา300 ราน เชน BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, 
FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอนโดลา GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการ ราคาทาน
ละ 120 เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน  
** (ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 21 ป เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทํา
การบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งส้ินและควรแตงกายสุภาพ)                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานชม The Parisian Macao เปนอีกหน่ึงแลนดมารคของมาเกาที่ไดยก หอไอ
เฟลมาจําลองใจกลางเมือง Cotai Strip  โรงแรมแหงน้ีไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ความโดดเดนของหอไอเฟล กลิ่นอายของความคลาสสิค
และความโรแมนติกมาไวที่ โรงแรมแห ง น้ี   มีห องพั กมากกวา 3,000 หอง, 
หางสรรพสินคาหรูหรา มีแบรนดเนมมากวา 170 แบรนดเนม จาก ดีไซเนอรชื่อดัง ทั้ง
แฟชั่นผูหญิงและแฟชั่นผูชาย อาทิเชน PS Paul Smith, SPORTMAX,ISABELLE 
LANGLOIS, BIGPACK,ATTITUDE ฯลฯ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก Royal Macau Hotel (มาเกา)  หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 3 รูปปم�นเจาแมกวนอิม ริมทะเล– โบสถเซ็นตปอล–เซนาโดสแควร–สนามบินมาเกา– 
สนามบินนานาชาติเชียงใหม  FD753 (15.15-17.45) 

เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ หองอาหาร 
 นําทานแวะซื้อขนมพ้ืนเมืองมาเกา อาทิเชน ขนมทารตไข และทองพับหอสาหรายที่ขึ้น

ชื่อ เพ่ือเปนของฝากคนทางบาน นําทานผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล รูปองคเจาแม
กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรางขึ้นเพื่อเปน
อนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน 
จากน้ันนําทานชม ซากประตูโบสถเซนตปอล ที่สรางขึ้นระหวาง ค.ศ.1602-1640 แต
โดนไฟไหมในป 1835 ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ ก็กลายเปนซากดวย
เชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล (St. Paul’s College) 
เปนโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษพยานการกอตั้ง
มหาวิทยาลัยของตะวันตกในภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษา
ไวอยางพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถเซนตปอลในปจจุบันถูกมาเปนสัญลักษณประจํา
เมืองมาเกา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�งยาน เซนาโดสแควร หรือ เซ็นเตอรพอยทมาเกา ซึ่งโดด

เดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเปนลายลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปตยกรรม
สไตลโปรตุเกส มีรานคา และสินคาแบรนดเนมตางๆ มากมายใหทานเลือกซื้อ  ไดเวลา
อันสมควร พรอมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสูสนามบินมาเกา 

15.15 
น. 

ออกเดินทางกลับ เชียงใหม (สนามบินนานาชาติเชียงใหม) โดยสายการบินแอร
เอเชีย เท่ียวบินที ่FD 753  
(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

17.45 
น. 

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ 

 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ขึ้นอยูกบั

สภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถงึ

ผลประโยชน 
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

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

วันที่ 05 – 07 
ธ.ค. 62 19,888.- 19,888.- 22,888.- 19,888.- 4,900.- 

วันที่ 29 – 31 
ธ.ค. 62 24,888.- 24,888.- 26,888.- 24,888.- 4,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 6,500 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําคาทัวร ทานละ 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ

เงินคาทัวรแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 

วัน นับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร
โดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 



 

 

5. อัตราคาบริการน้ีเฉพาะผูถือหนังสือเดินทางประเทศไทย, ชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 3,000 
บาท/ทาน ไมรวมคาวีซาสําหรับตางชาติและลูกคาเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง บริษัททัวร
สามารถแนะนําการยื่นวีซาได 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

7. การยกเลิการเดินทาง 
 7.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
 7.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 

บาท 
7.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
7.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง

สายการบินมีการการันตีมัดจําที่ น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งไทย และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางไป
ตางประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทย
และตางประเทศ ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตอง
ผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรไมสามารถใหความ
ชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

7.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและ
เงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากทานเปนจํานวนเงิน 300 HKD/คน/ราน 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ +

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ +คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเอเชีย 
20 กิโล 

2. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
3. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  
4. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
5. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
6. คาประกันอุบัติ เหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 
 - 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 2 
ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 
7. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
8. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
9. คาวีซากรุปแบบ 144 ช่ัวโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและ

สําหรับพาสปอรตไทยเทานั้น) กรณีที่ทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุปแบบ 144 
ช่ัวโมง ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาจีนที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 
เก็บคาใชจายทั้งหมด 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
4. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวมทานละ 1,000 บาท ทาน/ทริป (เด็กผูใหญ

เก็บเทากัน), ทิปหัวหนาทัวร ตามความประทับใจ 
5. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาเขาประเทศจีน วีซาแบบธรรมดา 4 วันทําการ กรณี 

ทาง ตม.จีน ปด หรือ ยกเลิกวีซากรุปแบบ 144 ช่ัวโมง ทางบริษัทฯ ขอเก็บคาวีซา
เพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นตามจริง 

       
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  เน่ืองจากสายการบินแอรเอเชีย ไมสามารถทําการ 
REFUND ได  

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

 



 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึน้อยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร 


