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ฮ่องกง | พระใหญ่ กระเช้านองปิง | วัดแชกงหมิว | ช้อปป้ิงถนนนาธาน | เลด้ีมาร์เก็ต 
มาเก๊า | วัดอาม่า | โบสถ์เซนต์พอล | เดอเวเนเชี่ยน  

 
 

  

เดินทาง พฤศจิกายน 62  

ราคาเพียง 24,888.- 
เส้นทางการเดินทาง 
วันที่ 1  สนามบินนานาชาติเชียงใหม่–สนามบินนานาชาติฮ่องกง (FD51 : 06.10-09.45)–หาดรีพลัสเบย–์วิคทอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา) –  
            ร้านหยก–ร้านจิวเวอร์รี–่วัดแชกงหมิว–เลดี้ มาร์เก็ต 
วันที่ 2  พระใหญ(่กระเช้านองปิง)–ช้อปป้ิงถนนนาธาน–มาเก๊า–รูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล 
วันที่ 3  วัดอาม่า–โบสถ์เซ็นต์ปอล–เซนาโด้สแควร์–เดอะเวเนเชี่ยน–สนามบินมาเก๊า–สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ FD753 (15.15-17.45) 
 
 

เชียงใหม่บินตรง ฮ่องกง มาเก๊า  
ตะลุย 2 เมือง สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน 



  2 เชียงใหม่บินตรง ฮ่องกง มาเก๊า ตะลุย 2 เมือง สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน BY FD                             [GQ1CNXHKG-FD006] 

 

วันท่ี 1 
สนามบินนานาชาติเชียงใหม่–สนามบินนานาชาติฮ่องกง FD515 (06.10-09.45)  
หาดรีพลัสเบย์-วิคทอเรียพีค(จุดกึ่งกลางเขา)–ร้านหยก–ร้านจิวเวอร์ร่ี–วัดแชกงหมิว  
เลดี้ มาร์เก็ต 

04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประต ู7-10 เคาน์เตอร์สาย-การบินแอร์เอเชีย โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้   

06.10 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD515  
 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง 
หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่น่ังบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม* 

09.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นฮ่องกง บริเวณประตูทางออก Exit B 

 นําท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมา
สักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม  และขอพรจากเทพเจ้าองค์อ่ืนๆ ด้วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร่ํารวยจากเทพ
ไฉ่ซิงเอ้ีย ,ขอพรเรื่องความรัก ให้สมหวังในรัก ขอพรได้จากเทพแห่งความรัก และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อ่ืนๆ ณ ชายหาดรีพัลส์
เบย ์นําท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณเขาวิคตอเรีย (จุดชมวิวกึ่งกลางเขา) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะ
ฮ่องกง 
จากนั้นนําชม โรงงานจิวเวลร่ี ซ่ึงเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซ้ือได้
ในราคาพิเศษ!! และนําท่านแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซ้ือ กําไรหยก แหวนหยก เป็น
เครื่องประดับตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 สร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคน

หนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้  ทําให้
คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสํา เร็จในทุกประการ แล้ว
จะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพ่ือจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน 
โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์
กังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมา
เทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพ่ือถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วย
พัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําท่านอิสระช้อปป้ิง เลดี้มาร์เก็ต ซ่ึงเป็นตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฮ่องกงมีสินค้ามากมายให้ได้เลือกช้อปทั้ง
เสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับเครื่องสําอางของเล่นฯลฯมีสินค้ามากกว่า100 กว่าร้านและของกินซ่ึงเป็นอาหารท้องถ่ิน
ของที่นี่ท่านสามารถต่อลองสินค้าได้มากกว่า 30% 

ที่พัก พร้อมคณะที่จุดนัดหมาย นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel (ฮ่องกง) หรือเทียบเท่า 
 
 

วันท่ี 2 พระใหญ่(กระเช้านองปิง)–ช้อปปิ้งถนนนาธาน–มาเก๊า–รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซํา) 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ข้ึนกระเช้านองปิง เพ่ือสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้
และภูเขาสูงแบบ360องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 25 นาท ีจากนั้นนําท่านนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม 
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พระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์
เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพ่ิมข้ึนทําให้ปัจจุบันมี
พระภิกษุเดินทางมาจําวัดกันเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลินเป็นวัดเจห้ามเซ่นไหว้อาหารที่เนื้อสัตว์ทุกชนิด วัดโปหลินตั้งอยู่ที่ระดับ
ความสูง 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบทุก  ๆ ส่วนของเกาะ 
จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง ไต่ข้ึนบันได 268 ข้ันสู่ฐานที่องค์พระนั่งประทับอยู่เหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร องค์พระ
สร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณ
ทะเลจีนใต้ที่ฐานองค์พระมีรูปปั้นเทพธิดากําลังถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื่อของนิกายมหายาน  จึง
เป็นที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค์  ภายในใต้องค์พระมีภาพศิลปะจีน
โบราณมากมาย จากนั้นเที่ยวชมหมู่บ้านนองปิงที่จําลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ําชา 
ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก 
**หมายเหตุ กรณีกระเช้านองปิงปิดปรับปรุง ทางเราจะเปลี่ยนเป็นข้ึนรถโค้ชแทนค่ะ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นให้ท่านช้อปป้ิง ย่านถนนนาธาน มีศูนย์การค้าต่างๆ เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และย่าน 

Tsim Sha Tsuiที่มีร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาช้อปพลาดไม่ได้...ช้อปปิ้งที่ฮ่องกง กับ
สินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นต้น หรือ ช้อป
ปิ้งที ่DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก 

16.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเรือเฟอร์ร่ีใช้เวลา 1 ชม. (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)  “มาเก๊า” เป็นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟู
เจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพ่ือติดต่อค้าขายกับชาว
จีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทําให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่ม่ีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออก
และตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
นําท่านผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซ่ึงประเทศโปรตุเกสสร้างข้ึน
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เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน .... 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก Royal Macau Hotel (มาเก๊า)  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 
วัดอาม่า–โบสถ์เซ็นต์ปอล–เซนาโด้สแควร์-เดอะเวเนเชี่ยน –สนามบินมาเก๊า  
สนามบินนานาชาติเชยีงใหม่ FD753 (15.15-17.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก 
 นําท่านแวะซ้ือขนมพ้ืนเมืองมาเก๊า อาทิเช่น ขนมทาร์ตไข่ และทองพับห่อสาหร่ายที่ข้ึนชื่อ เพ่ือเป็นของฝากคนทางบ้าน จากนั้น

นําท่านชม วัดอาม่า A-Ma Temple เป็นวัดที่มีอยู่มายาวนาน เชื่อกันว่าที่มาของชื่อมาเก๊านั้น มาจากบริเวณวัดอาม่าแห่งนี้นี่เอง 
ในอดีตจะมีอ่าวที่ชื่อว่า A Ma Goa (อาม่าก๊อก) แปลว่า อ่าวของอาม่า จึงเพ้ียนมาเป็นชื่อ มาเก๊า ในปัจจุบันภายในวัดมีจุดกราบ
ไหว้ขอพรอยู่หลายจุด ซ่ึงแต่ละจุดจะอยู่บนเนินเขาตั้งเดินข้ึนไปบันไดไป ในแต่ละชั้นก็จะมีทั้งศาลเจ้า, ศาลา, ประตูโบราณ, สิ่งศัก
สิทธิ์ต่างๆให้เราได้ขอพร สถาปัตยกรรมภายในวัดนั้นงดงามเป็นสไตล์จีนโบราณ  
จากนั้นนําท่านชม ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างข้ึนระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทําให้วิทยาลัยเซนต์
ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊า  จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง
ย่าน เซนาโด้สแควร์ หรือ เซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า ซ่ึงโดดเด่นด้วยพ้ืนถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วย
สถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส มีร้านค้า และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซ้ือ    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส ให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมือง

จําลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซ่ึงแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP 
มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า  30 แห่ง เพ่ือลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนม
หลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่
รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 4 โซน
ใหญ ่** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ํากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโน
ทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ)  ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินมาเก๊า 

15.15 น. ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ (สนามบินนานาชาติเชียงใหม่) โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 753  
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

17.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ*** 
 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง ฮอ่งกง มาเกา๊ ตะลุย 2 เมือง สุดคุ้ม  
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 08 – 10 พ.ย. 62 24,888.- 24,888.- 24,888.- 24,888.- 5,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 6,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินค่าทัวร์แล้วเท่านั้น 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง หาก

ไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึน 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด 

5. อัตราค่าบริการนี้เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย, ชาวต่างชาติเก็บเพ่ิม 3,000 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าวีซ่า
สําหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์สามารถแนะนําการยื่นวีซ่าได้ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

7. การยกเลิการเดินทาง 
 7.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 7.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

7.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
7.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางไปต่างประเทศโดย
ผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและต่างประเทศ ข้ึนอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
หัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 

7.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง 
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและ
ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 HKD/คน/ร้าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ +ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ตามรายการ +ค่านํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย 20 กิโล 
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
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6. ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ้มครองในระหว่ างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 2 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
8. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้ําหนกัเกินจากทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวมท่านละ 600 บาท ท่าน/ทริป (เด็กผู้ใหญ่เก็บเท่ากัน), ทิปหัวหน้า

ทัวร์ ตามความประทับใจ 
 

เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดข้ึนจริง  เน่ืองจากสายการบินแอร์เอเชีย ไม่สามารถทําการ REFUND ได้  

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้อง

คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 



  7 เชียงใหม่บินตรง ฮ่องกง มาเก๊า ตะลุย 2 เมือง สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน BY FD                             [GQ1CNXHKG-FD006] 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน

สกุลฮ่องกงดอลลาร์ 


