
 
 
 
 

 

หนา้ 1 จาก 8 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 
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 บนิตรง!! เชยีงใหม ่ตะลยุ 3 เมอืง สดุคุม้ 

ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ มาเกา๊ 3 วนั 2 คนื  

โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี FD (บนิเชำ้-กลบัเย็น)  

 
 

 

 

 

 

   

 

 สุดคุม้!!! คร ัง้เดยีวเทีย่ว 3 เมอืง  

 ไหวข้อพร องคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีห่าดรพีลัสเ์บย ์
 ชมววิทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกงจุดชมววิ  วคิตอเรยีพคี(จุดชมววิกลางเขา) 
 ชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นน า้แบบ 3D แสง ส ีเสยีง  

 เทีย่วชมหมูบ่า้นฮากกากนัเคงิเป็นหมูบ่า้นพืน้เพของเมอืงเซนิเจ ิน้ 
 อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย ที ่ตลาดตงเหมนิทีเ่ซนิเจ ิน้  

 ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian Resort+ชมหอไอเฟลจ าลอง ที ่The Parisian 

 ชมความงดงามรูปปั้น เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล  
 ถา่ยรูปกบัประตโูบสถเ์ซนตป์อลและเซนาโดส้แควร ์ 

 พกัเซนิเจ ิน้ 1คนื, มาเกา๊1 คนื 
 โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD (บนิเชา้-กลบัเย็น) //บรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั 

 

 
 
 

เร ิม่ตน้เพยีง 19,888.- 
 

รำยกำรทัวร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 
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      ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่08 – 10 พฤศจกิายน 2562  19,888.- 

วนัที ่05 - 07 ธนัวาคม 2562 19,888.- 

วนัที ่29 - 31 ธนัวาคม 2562 24,888.- 

 
 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่  

1. 

เชยีงใหม(่สนำมบนินำนำชำตเิชยีงใหม)่ FD515 (06.10-09.45) – 
ฮอ่งกง (สนำมบนินำนำชำตฮิอ่งกง)– หำดรพีลัสเบย-์วคิทอเรยี พคี(จดุ
กึง่กลำงเขำ)– รำ้นจวิเวอรร์ี ่– เซนิเจ ิน้ – โชว ์MANGROVE GROOVE   

     
Century Kingdom 
Hotel หรอืเทีย่บเทำ่ 

2. 
หมูบ่ำ้นฮำกกำกันเคงิ-บัวหมิะ+หยก – ชอ้ปป้ิงตลำดตงเหมนิ – มาเก๊า – 
เดอะ เวเนเชีย่น+หอไอเฟลจ ำลอง The Parisian Macau  

      
Rio Hotel Macau 
หรอืเทีย่บเทำ่ 

3. 

 รูปปัน้เจำ้แมก่วนอมิ รมิทะเล– โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนำโดส้แควร-์มำเกำ๊
(สนำมบนิมำเกำ๊) – เชยีงใหม ่(สนำมบนินำนำชำตเิชยีงใหม)่ FD753 
(15.15-17.45) 

 

      

 

 
 
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

วนัที ่1: 

เชยีงใหม(่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD515 (06.10-09.45) – ฮอ่งกง (สนามบนินานาชาติ

ฮอ่งกง)– หาดรพีลสัเบย-์วคิทอเรยี พคี(จดุกึง่กลางเขา)– รา้นจวิเวอรร์ ี ่– เซนิเจ ิน้ – โชว ์
MANGROVE GROOVE   

04.00 น. 
พรอ้มกนัที ่สนำมบนิเชยีงใหม่ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ ประต ู7-10 เคำนเ์ตอรส์ำย-กำรบนิแอร์

เอเชยี โดยมเีจำ้หนำ้ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกจัดเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำงและสมัภำระให ้

06.10 น. 

ออกเดนิทำงสู ่ฮอ่งกงโดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD515  
 (บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 

*ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเน่ืองจำกตอ้งเป็นไปตำมระบบของสำยกำรบนิซึง่ระบบกำรจองทีน่ั่ง
เป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวำ่ง หำกท่ำนมคีวำมประสงคท์ีจ่ะระบุทีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิ * 

09.45 น. 
เดนิทำงถงึ สนำมบนินำนำชำตฮิอ่งกง (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจำกผ่ำนพธิกีำรตรวจ
คนเขำ้เมอืงและศลุกำกรแลว้โปรดเดนิออกทำง Exit B 

 

น ำท่ำนนมัสกำร เจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่ว

จ ำนวนมำกเดนิทำงมำสกักำรบูชำขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ำกเจำ้แม่กวนอมิ  และขอพรจำกเทพเจำ้องคอ์ืน่ๆ ดว้ย อำทิ
เชน่ ขอพรโชคลำภ ควำมร ่ำรวยจำกเทพไฉ่ซงิเอีย้ ,ขอพรเรือ่งควำมรัก ใหส้มหวงัในรัก ขอพรไดจ้ำกเทพแห่ง
ควำมรัก และเทพเจำ้แห่งโชคลำภองคอ์ืน่ๆ ณ ชำยหำดรพีัลสเ์บย ์น ำท่ำนชมววิทวิทัศนข์องเกำะฮอ่งกง

บรเิวณเขาวคิตอเรยี (จุดชมววิกึง่กลำงเขำ) ถ่ำยรูปคูก่บัววิทวิทัศนข์องตกึสงูบนเกำะฮอ่งกง 
จำกนัน้น ำชม โรงงานจวิเวลร ี ่ซ ึง่เป็นโรงงำนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งกำรออกแบบเครือ่งประดบั
ท่ำนสำมำรถหำซือ้ไดใ้นรำคำพเิศษ!!  

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

**หมายเหตุ : 

- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถตลอดรายการเดนิทางรวม  1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
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 หลงัจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงเซนิเจ ิน้ โดยรถไฟ (*ท่ำนจะตอ้งลำกกระเป๋ำสมัภำระของท่ำนเอง  ในกำร
เดนิทำงขำ้มดำ่นและผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง) เซนิเจิน้ เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษ
ของมณฑลกวำงตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิกำรคำ้ทีส่ ำคญัของจนีทำงตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละ
ควำมทันสมัยอกีดว้ย น ำท่ำนชม โชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์่ำนน ้ำแบบ 3D เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกบั

เด็กหญงิผูก้ลำ้กบัลงิวเิศษที่ออกตำมหำเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วำ่ "ปีกแห่งควำมรัก" เพือ่เอำมำชว่ยนกที่
ถูกท ำลำยจำกมนต(์มลพษิ)ในป่ำโกงกำง ทีใ่ชทุ้นสรำ้งกวำ่ 200 ลำ้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER 
SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทำงน ้ำขนำดใหญ่ทีส่ำมำรถจไุด ้2,595 คน ใชเ้วลำ 28 เดอืนในกำรสรำ้ง

แท่นแสดงบนน ้ำทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกครอบคลมุพืน้ที ่5,600 ตำรำงเมตร เป็นศลิปะแนวใหม่และเป็นควำมทำ้
ทำยเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและสรำ้งเพือ่เป็นตวัแทนของธรรมชำต ิกำรแสดงบนเวทมีทีัง้หมด 4องคป์ระกอบ 
ผสมผสำนกบัมหัศจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภำพเสมอืนจรงิ  กำรแสดงใชอ้ปุกรณ ์เชน่ แสงเลเซอร ์ ไฟ  เครือ่ง

เปลง่แสง  ม่ำนน ้ำ  ระเบดิน ้ำ ฯลฯ กวำ่600ชนดิ  เป็นโชวน์ ้ำทีใ่หญ่และทันสมัยทีส่ดุในโลก โชวก์ำรแสดงสือ่
ประสมในชว่งเวลำกลำงคนื เป็นสญัลักษณใ์หม่ในท่ำเรอื OCT 

ค า่        รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก Century Kingdom Hotel (เซนิเจิน้) หรอืเทยีบเท่ำ 

 

วนัที ่2: 
หมูบ่า้นฮากกากนัเคงิ-บวัหมิะ+หยก – ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ – มาเกา๊ – เดอะ เวเนเชีย่น+หอไอ

เฟลจ าลอง The Parisian Macau  

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 

 

จำกนัน้น ำทุกท่ำนสู ่หมูบ่า้นฮากกากนัเคงิ ถูกสรำ้งขึน้ตำมสไตลก์ำรสรำ้งบำ้นของชำวฮำกกำ  ก่อนหนำ้ที่

เมอืงเซนิเจิน้จะถูกแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิแหง่แรกของประเทศจนี คนพืน้เพของเมอืงเซนิเจิน้ลว้นเป็นชำว

ฮำกกำทัง้สิน้ เพือ่ใหค้นรุ่นหลงัไดร้ ำลกึ และ ศกึษำถงึควำมเป็นมำของเซนิเจิน้ รัฐบำลจนีจงึไดล้งทุนใหม้กีำร

สรำ้งหมู่บำ้นฮำกกำกนัเคงิขึน้ ทีน่ี่เรำจะไดเ้ห็นประเพณี วฒันธรรมของชำวจนีฮำกกำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ใน

เรือ่งของกำรตกแตง่อำคำรบำ้น อำหำรกำรกนิ ประวตัคิวำมเป็นมำของชำวจนีฮำกกำในอดตี  

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ศูนยส์มุนไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชม หยก สนิคำ้รำคำพเิศษของเมอืงเซนิเจิน้ เพือ่เป็น

ของประดบัและฝำกคนทีท่่ำนรัก  
กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย จำกนัน้เดนิทำงไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศนูยร์วมแห่งกำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้ภำยในประเทศ ทีน่ี่นับวำ่เป็นสถำนทีท่ี่
นักท่องเทีย่วนยิมมำชอ้ปป้ิง เพรำะนอกจำกทีน่ี่จะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแลว้ยังเป็นแหลง่รวมเรือ่งอำหำรกำรกนิอกี
ดว้ย ทีน่ี่มสีนิคำ้หลำกหลำยมำกมำย ไม่วำ่จะเป็นเสือ้ผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ ของเลน่ รำคำไม่แพงเรยีกวำ่ใคร

ชอบตอ่รับรองวำ่สนุกแน่ๆ 

 สมควรแกเ่วลำเดนิทำงสู ่มาเกา๊ โดยเรอื (*ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำสมัภำระของท่ำนเอง  ในกำรเดนิทำงขำ้ม
ดำ่นและผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง) มำเกำ๊ เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนและน่ำสนใจ ในอดตีมำ
เกำ๊เป็นเพยีงแคห่มู่บำ้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีำวจนีกวำงตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชำตดิัง้เดมิจน

มำถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชำวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขำ้มำยังคำบสมุทรแถบนี้เพือ่ตดิตอ่คำ้ขำยกบัชำวจนีและ
มำสรำ้งอำณำนคิมอยู่ในแถบน้ีทีส่ ำคญัคอืชำวโปรตเุกสไดน้ ำพำเอำควำมเจรญิรุ่งเรอืงทำงดำ้นสถำปัตยกรรม
และศลิปวฒันธรรมของชำตติะวนัตกเขำ้มำอย่ำงมำกมำยท ำใหม้ำเกำ๊กลำยเป็นเมอืงทีม่ีก่ำรผสมผสำนระหวำ่ง

วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่ำงลงตวัจนสำมำรถเรยีกไดว้ำ่เป็น “ยุโรปใจกลำงเอเชยี”หลงัผ่ำนพธิกีำร

ตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้ 
น ำท่ำนชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลศิอลงักำรในบรรยำกำศลำสเวกสั ใหท้่ำนถ่ำยรูปและชม

ควำมงำมสมัผัสเมอืงจ ำลองลำสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้ำจ ำลองเสมอืนจรงิภำยในเวเนเชีย่นตำมอธัยำศยัซึง่

แบ่งเป็นโซนตำ่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีำ้นอำหำรชือ่ดงัใหท้่ำนไดส้มัผัสกบัภัตตำคำรกวำ่ 30 แห่ง 

เพือ่ลิม้ลองเมนูตำ่งๆ ทีท่่ำนชืน่ชอบและรำ้นคำ้แบรนดเ์นมหลำกหลำยกวำ่300 รำ้น เชน่ BOSSINI, G2000, 

GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลำ่ GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรำยกำร รำคำท่ำนละ 

120 เหรยีญ) ลอ่งไปตำมคลองเวนชิภำยในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคำสโินซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่  

** (ไมอ่นุญำตใหเ้ดก็ทีม่อีำยตุ ำ่กวำ่ 21 ปี เขำ้ไปภำยในคำสโิน และไมอ่นุญำตใหท้ ำกำรบันทกึภำพใด ๆ ภำยในคำสโิน

ทัง้ส ิน้และควรแตง่กำยสภุำพ…                                                                    

น ำท่ำนชม The Parisian Macao เป็นอกีหนึง่แลนดม์ำรค์ของมำเกำ๊ทีไ่ดย้ก หอไอเฟลมาจ าลองใจกลำง
เมอืง Cotai Strip  โรงแรมแห่งน้ีไดร้ับแรงบันดำลใจมำจำกเมอืงปำรสี ประเทศฝรัง่เศส นครแหง่ศลิปะทีม่ี

ควำมงดงำมทำงดำ้นสถำปัตยกรรม ควำมโดดเดน่ของหอไอเฟล กลิน่อำยของควำมคลำสสคิและควำมโรแมน
ตกิมำไวท้ีโ่รงแรมแห่งน้ี  มหีอ้งพักมำกกวำ่ 3,000 หอ้ง, หำ้งสรรพสนิคำ้หรูหรำ Shoppes at Parisian ทีม่แีบ
รนดเ์นมมำกวำ่ 170 แบรนดเ์นม จำก ดไีซเนอรช์ือ่ดงั ทัง้แฟชัน่ผูห้ญงิและแฟชัน่ผูช้ำย อำทเิชน่ PS Paul 

Smith,SPORTMAX,ISABELLE LANGLOIS, BIGPACK,ATTITUDE ฯลฯ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

        เดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก Rio Hotel Macau หรอืเทยีบเท่ำ 

 

วนัที ่3: 
รปูปัน้เจา้แมก่วนอมิ รมิทะเล– โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร-์มาเกา๊(สนามบนิมาเกา๊) – 
เชยีงใหม ่(สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD753 (15.15-17.45) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ หอ้งอาหาร 

 น ำท่ำนแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมำเกำ๊ อำทเิชน่ ขนมทารต์ไข ่และทองพับห่อสำหร่ำยที่ข ึน้ชือ่ เพื่อเป็นของฝำก

คนทำงบำ้น น ำท่ำนผ่ำนชม เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล รูปองคเ์จำ้แม่กวนอมิสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรง

ดอกบัว ซึง่ประเทศโปรตเุกสสรำ้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณใ์หก้บัมำเกำ๊เน่ืองในโอกำสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รำ้งขึน้ระหวำ่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 
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ท ำใหว้ทิยำลัยเซนตป์อลที่อยู่ตดิกับโบสถ์ ก็กลำยเป็นซำกดว้ยเช่นกันโดยรวมแลว้โบสถ์มำแตร์เดอีเดมิ 

วทิยำลัยเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบรำณสถำนที่ยังหลงเหลอือยู่ของวทิยำลัยเซนตป์อลคือ

ประจักษ์พยำนกำรก่อตัง้มหำวทิยำลัยของตะวันตกในภูมิภำคตะวันออกไกลและไดร้ับกำรวำงหลักสูตร

กำรศกึษำไวอ้ย่ำงพถิพีถิันขณะทีซ่ำกประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบันถูกมำเป็นสญัลกัษณป์ระจ ำเมอืงมำเกำ๊ 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จำกนัน้อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงย่ำน เซนาโดส้แควร ์หรอื เซ็นเตอรพ์อยทม์าเกา๊ ซึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีปู่

ลำดดว้ยกระเบือ้งเป็นลำยลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถำปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส มรีำ้นคำ้ และสนิคำ้แบรนดเ์นม

ตำ่งๆ มำกมำยใหท้่ำนเลอืกซือ้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไดเ้วลำอนัสมควร พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ เดนิทำงสูส่นามบนิมาเกา๊ 

 

15.15 น.  
ออกเดนิทำงกลบั เชยีงใหม ่(สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่

FD 753 (บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 

17.45 น. เดนิทำงถงึ สนามบนินานาชาต ิเชยีงใหม ่โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์
และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 เหรยีญ/ทา่น/รา้น 

 

***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ รวม 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

บนิตรง!! เชยีงใหม ่ตะลุย 3 เมอืง สุดคุม้ ฮอ่งกง เซนิเจ ืน้ มาเกา๊ 3 วนั 2 คนื 
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โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) บนิเชา้-กลบัเย็น  

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน 
เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
รำคำ 

ไม่รวมตัว๋ 

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

วนัที ่05 – 07 ธ.ค. 62 19,888 22,888 19,888 4,900 11,888 

วนัที ่29 – 31 ธ.ค. 62 24,888 26,888 23,888 4,900 14,958 

*รำคำเด็กทำรก(อำยุไม่ถงึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ท่ำนละ 6,500 บำท รำคำน้ีรวมรำยกำรทัวร ์ตัว๋เครื่องบนิ* 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั 
ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 
 
หมายเหต ุ:  
1.ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ
จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2.ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษิทัทวัร ์
สามารถแนะน าการยืน่วซีา่ได ้
3.ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 
แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร ์
 

 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด, ภำษีสนำมบนิทุกแห่ง + ภำษีน ้ำมัน 
2.   คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร หรอื ระดบัเทยีบเท่ำ 

** ในกรณทีีท่ำ่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไมส่ำมำรถจัดหำรหอ้งพักแบบ TRIPLE 

ได ้ทำงบรษัิทอำจมกีำรจัดหอ้งพักใหต้ำมควำมเหมำะสมตอ่ไป ** 

3.  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
4.  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
5.  คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

6.  คำ่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำลกรณี
เกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 
 เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุมำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุนอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท]   

7.  คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% 
8.  คำ่วซีำ่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สำมำรถท ำคนืไดใ้นกรณีลกูคำ้ทีม่วีซีำ่อยู่แลว้และส ำหรับพำสปอรต์ไทยเท่ำนัน้) 

กรณีทีท่ำง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีำ่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทำงบรษัิทขอเก็บคำ่วซีำ่ทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ และทำงบรษัิทฯขอ  

สงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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1. คำ่ธรรมเนียมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั อำทเิชน่  คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คำ่โทรศพัท ์, คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทำง,  

คำ่น ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกวำ่ 20 ก.ก. ,  คำ่รักษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรค

ประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถตลอดรายการเดนิทางรวม  1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ , ทปิหัวหนำ้ทัวร ์

(ตำมควำมประทับใจ) 

4. คำ่ธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

5. คำ่ธรรมเนียมกำรยืน่ขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี วซีำ่แบบธรรมดำ 4 วนัท ำกำร กรณี ทำง ตม.จนี ปิด หรอื ยกเลกิวซีำ่กรุ๊ป 

144 ชัว่โมง ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บคำ่วซีำ่เพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ 
 

 กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักลำ่ว ทำงบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควำ่กรุ๊ปมกีำรคอนเฟรมิ

เดนิทำงกอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

3.1. กรุณำช ำระยอดมัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท ณ วนัจองภำยในเวลำทีก่ ำหนด 

 

 

 4.   กำรยกเลกิและคนืคำ่ทัวรห์ลงัจำกมกีำรจ่ำยเงนิมัดจ ำ 

4.1  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง30 วนั   คนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15-29 วนั  เก็บคำ่ใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนักอ่นเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

4.4 ส ำหรับผูโ้ดยสำรทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทำงไทย และทำงบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีำ่ให ้เมือ่ผลวซีำ่ผ่ำนแลว้มกีำรยกเลกิ

กำรเดนิทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มัดจ ำทัง้หมด 

4.5 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้นเดนิทำงไม่ครบตำม

จ ำนวนทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้(10 ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะ

เดยีวกนั บรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิำรณำ

เลือ่นกำรเดนิทำงของท่ำนไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้น้ีท่ำนจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืได ้เชน่ คำ่ตัว๋

เครือ่งบนิ คำ่หอ้ง คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ตำมทีส่ถำนทูตฯ เรยีกเก็บ  และคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถ

เดนิทำงได ้

4.7 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบนิมกีำรกำรันตมีัดจ ำทีน่ั่ง

กบัสำยกำรบนิและคำ่มัดจ ำทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำ   หรอื คำ่ทัวร์

ทัง้หมด ไม่วำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้เชยีงใหม่,กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศที่

ระบุไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคำ่ทัวรไ์ม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

หวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.9 เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถอื

วำ่ท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจ 

 เรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจ ำคนื ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และทำงบรษัิทจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็น

จ ำนวนเงนิ 300 HKD/คน/รำ้น 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  



 

 
 

 

 

 

 
จาก 8 

 

1. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดอืน เพือ่ท ำกำรจองควิยืน่วซีำ่ ภำยใน 3 
วนันับจำกวนัจอง หำกไม่สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิทขออนุญำตยิกเลกิกำรจองทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิ 

2.  หำกท่ำนทีต่อ้งกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ตำ่งจังหวดั) ใหท้่ำนตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 
3. หำกในคณะของท่ำนมผีูต้อ้งกำรดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มโีรคประจ ำตวั หรอืไม่สะดวกใน

กำรเดนิทำงท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยใน

ครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีที่มผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่ำน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมันและภำษีสนำมบนิทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำรกอ่กำร

จลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเน่ืองเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำร

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตำ่งๆ ทัง้หมด 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 
สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง

ดอลลา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


