
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิน้ 
10.00 น.      พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC  พบเจา้หนา้ท่ี

เพื่อรับเอกสารการเขา้เมือง และท าการเช็คอินตัว๋  
13.05 น.      บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX614 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  (ที่มีจอส่วนตัวทุกที่น่ัง)  

(กรุณาเช็คเทีย่วบินในตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 



 

16.45 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก 
EXIT B จากนั้นน าท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอนัดบัเป็นสะพานแขวนท่ีมีช่วงกลางยาวท่ีสุดเป็น
อนัดบั 2 ของโลก และในปัจจุบนัอยูท่ี่อนัดบัท่ี 7 ของโลก  ตวัสะพานมีความกวา้ง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบน
มีเส้นทางรถวิง่จ  านวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใชส้ าหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรับรถยนต ์
ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 
พนัลา้นเหรียญฮ่องกงจากนั้นเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถโคช้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซินเจ้ิน 
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีเน้ือท่ี 2,020 
ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซินเจ้ินไดรั้บการวางระบบผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น
ระเบียบสวยงาม 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (1)   
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HONG LI LAI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง เซินเจิน้ – ช้อปป้ิงหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมงิหยวน – ชมสุดยอดโชว์การแสดง
ย้อนยุค 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)   
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี หลอหวู่ พบกบัสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน ซ่ึงคนไทยรู้จกั ในนามมาบุญ
ครองเมืองไทย มีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เส้ือผา้ ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็น
ของฝากส าหรับคนท่ีท่านรัก และตวัท่านเอง และใหท้่านไดรั้บเลือกชม ร้านหยก สินคา้โอทอ็ปของเมืองจีน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3)   
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโคช้ แวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าไหมจีน ท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะ

ผา้ห่มไหมท่ีห่มอุ่นในหนา้หนาว และเยน็สบายในหนา้ร้อน น าท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซ่ึงเป็นสวน
จ าลองจากสวนหยวนหมิงท่ีนครปักก่ิง หลงัถูกท าลายโดยพนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่
การบูรณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหม่ไดง้บประมาณก่อสร้างถึง 600 ลา้นหยวน สร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจ
กลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ท าให้สวนแห่งน้ีโอบล้อมด้วยขุนเขาท่ีเขียวชอุ่ม และมีพื้นท่ีครอบคลุม
ทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักก่ิง ส่ิงท่ีท าให้สวนหยวนหมิง
หยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกบัสวนเก่าท่ีปักก่ิง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนท่ีเป็นศิลปะแบบตะวนัตก
ผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือไดว้่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงจ าลองมาจากสถานท่ีใน
ประวติัศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และธุรกิจการท่องเท่ียว สวนน้ีไดเ้ปิดให้บุคคลเขา้
ชมตั้งแต่วนัท่ี 1กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นท่ีราบ ส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆ สร้างข้ึนเท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน  มีมากกวา่ 100 ช้ิน อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง 
ต าหนกัเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว จากนั้นชม โชว์การแสดง ท่ีจะพาท่านยอ้นกลบัไปในสมยัราชวงศชิ์ง
ท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางศิลปะ ซ่ึงประกอบดว้ยการถวายเคร่ืองราชบรรณนาการใหก้บัฮ่องเต ้และโชวก์าร
แสดง ของเหล่านางก านนั หลากหลายชุดการแสดง  หมายเหตุ: หากกรณฝีนตก หรือเหตุสุดวสัิย ไม่สามารถ
ดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าโชว์ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (4)  เมนูพเิศษ!! เป๋าฮ้ือ+ไวน์แดง 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกนั 



 

วันที่สาม    ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหน่ี – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนม
พืน้เมือง -  วดัอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเช่ียน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN 
MACAO – จูไห่   

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)   
จากนั้น น าท่านนัง่รถผ่านชมทิวทศัน์ของ ถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงาม
แสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรับพกัผ่อนหย่อนใจ 
และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก ก็เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือมา้นัง่ซ่ึงท ามา
ส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีห
น่ี”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 
เมตร ถือไข่มุกอยูริ่มทะเล และชมสินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ าร้อน
ลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวงฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะให้ท่านไดเ้ยี่ยมชม ไข่มุก ซ่ึงเป็นไข่มุกน ้ าจืดข้ึนช่ือของ
เมืองจีน  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางขา้มด่านจูไห่ สู่ มาเก๊า ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน 
และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจ้ียน
เป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อ
คา้ขายกบัชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยูใ่นแถบน้ี ท่ีส าคญัคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรือง
ทางดา้นสถาปัตยกรรม และศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมาย ท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมือง
ท่ีมีการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตวั จนเรียกไดว้่าเป็น "ยุโรปใจกลาง
เอเชีย"              

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6)     
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเก็บรักษาศิลปะวตัถุเก่าแก่ซ่ึงมีมูลค่ามหาศาลไวม้ากมาย

เป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีคงอยู่มาได้ยาวนานท่ีสุดของมาเก๊า ในบริเวณวดัมีศาลาซุ้มประตู GATE 
PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และ
ศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN จากนั้นผา่นชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้แม่กวนอิมปรางคท์อง
สร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตรหนกักว่า 1.8 ตนั ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบวัดูงดงาม
อ่อนช้อย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองค์น้ีเป็นเจ้าแม่
กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพกัตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็
เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊าในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊า
คืนให้กบัจีน และน าท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวทิยาลยัเซนตป์อล ซ่ึงก่อตั้ง
ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก โบสถ์
เซนตป์อลสร้างข้ึนในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองคร้ัง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลิง
ไหมใ้นปี 1835 ทั้งวิทยาลยั และโบสถ์ถูกท าลายจนเหลือแต่ดา้นหนา้ของตึกฐานโบสถส่์วนใหญ่ และบนัได
ดา้นหนา้ของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
ในโลก ถา้เม่ือไหร่ก็ตามท่ีคุณมาเยอืนมาเก๊า “ทาร์ตไข่” คือขนมท่ีจะตอ้งลองทาน  ถา้ไม่ไดล้องทาน จะถือวา่
พลาดมาก เพราะทาร์ตไข่ของมาเก๊า แป้งจะบางและกรอบมาก ส่วนสังขยาจะหอมและหวานแต่ไม่มาก ยิง่ถา้
ได้ทานตอนท่ีเพิ่งอบเสร็จร้อนๆ  บอกได้เลยว่า ฟินมาก  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN 



 

MACAO  ให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศและเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล ท่ีจ  าลองมาจากฝร่ังเศส  ซ่ึงหอ
ไอเฟลท่ีมาเก๊าถือไดว้่าเป็นหอไอเฟลจ าลองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเหมือนจริงท่ีสุดในโลก โดยมีการประดบัไฟ
ทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถข้ึนไปชมววิท่ีชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยท่ีชั้นน้ีท่าน
จะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเก๊า สามารถข้ึนชมวิวไดต้ั้งแต่เวลา 
11.00 - 22.00 น.  (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)  น าท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรู
ระดบั 6 ดาว เชิญท่านสัมผสับรรยกาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพดว้ย ส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีให้ความบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนด์แคนแนลช๊อป พบกบัร้านคา้แบรนด์เนมช่ือดงั
มากมายกว่า  350 ร้าน  อาทิ ROLEX, EMPORIO ARMANI, GUCCI, HERMÈS, OMEGA, PANDORA, 
SWAROVSKI, BVLGARI, ADIDAS, FILA, NIKE, PUMA, COACH, CHARLES & KEITH, CONVERSE, 
GUESS เป็นตน้ นอกจากร้านคา้แบรนด์เนมแลว้ ภายในยงัมีร้านอาหารภตัตาคารต่างๆ ให้ท่านไดเ้ลือกลอง
ทานกวา่   30 ร้าน หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด 4 โซนใหญ่ แต่ในส่วนของคาสิโนนั้นเด็กอายตุ  า
กวา่ 20 ปีจะไม่สามารถเขา้ไปในบริเวณดา้นในได ้  หรือหากท่านตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศ สามารถนัง่เรือ
กอนโดล่าได ้โดยจะมีค่าใชจ่้าย ท่านละ  128 เหรียญฮ่องกง โดยสามารถนัง่ไดล้  าละ  4 ท่าน  เรือจะล่องไป
ตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ให้ท่านไดช้มบรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลาล่องประมาณ  15 นาที  จากนั้น
น าท่านเดินทางกลบัสู่ จูไห่ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (7)  เมนูพเิศษ!! เป็ดปักกิง่  
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

วนัทีส่ี่           ฮ่องกง - วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัต้าเซียน - ช้อปป้ิงนาธาน – กรุงเทพฯ 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)   

น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์ร่ี (ประมาณ 1 ชัว่โมง) ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านไดจุ้ดธูป
ขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ให้ท่านไดต้ั้งจิตอธิษฐานดา้นหนา้องค ์เจา้พ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกงัหนั
ทองแดงจะมีกงัหนั 4 ใบพดั แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภยั, สุขภาพแขง็แรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือ
กนัวา่หากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง จะช่วยปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกไป และน าพาส่ิงดีๆเขา้มา ต านาน
วดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “วดักงัหนัลม” เป็นอีกหน่ึงวดัท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 
300 ปีก่อน ตามต านานเล่ากนัวา่ไดมี้โจรสลดัตอ้งการท่ีจะมาปลน้ชาวบา้น เม่ือนายพลแชกงรู้เขา้ก็ไดบ้อกให้
ชาวบา้นพบักงัหนัลมแลว้น าไปติดไวท่ี้หนา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลดัไดจ้ากไปและไม่ไดท้  าการปลน้ ชาวบา้น
จึงมีความเช่ือวา่กงัหนัลมนั้นช่วยขจดัส่ิงชัว่ร้ายท่ีก าลงัจะเขา้มา และน าพาส่ิงดีๆมาสู่ตน จึงไดส้ร้างวดัแชกง
แห่งน้ีช้ึน เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นท่ีสักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีส่ิงไม่ได้เกิดข้ึน น าท่านเยี่ยมชม  
โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีได้รับรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวง
เร่ืองฮวงจุย้ โดยการย่อใบพดัของกังหันวดัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบั ไม่ว่าจะเป็น จ้ี  แหวน  ก าไล 
เพื่อให้เป็นเคร่ืองประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา น าท่านชม ร้านหยก มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ 
ก าไลหยก  หรือสัตวน์ าโชคอยา่งป่ีเส่ียะ  อิสระให้ท่านไดเ้ลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึก หรือน า
โชคแด่ตวัท่านเอง 

เทีย่ง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (9)     



 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ หวอ่งไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี 
โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย  ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ี
ประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองค์อย่างเทพเจา้หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้เซียน วิธีการอธิษฐานขอคู่ ขั้น
แรกก็ท าน้ิวตามแบบในรูปเลยเอาน้ิวโป้งกดปลายน้ิวนาง แลว้เอาน้ิวกอ้ยสอดเขา้ไปในรูของน้ิวนางทั้ง 2 ขา้ง 
ค่อยๆ ท า ใจเยน็ๆ ไม่ยากเกินไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ตอ้งตกใจวา่จะท าไดม้ั้ย เพราะบริเวณดา้นขา้งจะรูป
สาธิตวธีิการอธิษฐานโดยละเอียดอีกคร้ัง น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลือก
ซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ยมกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิม
ซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของ
พื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ 
OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเช่ือมติดต่อกนัสามารถ
เดินทะลุถึงกนัได ้ให้แบรนด์ดงัมากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ ไม่วา่จะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS 
VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่
สนามบิน .....กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพ่ือเดินทางสู่สนามบิน..... 

22.25 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ 709 (กรุณาเช็คเที่ยวบินใน
ตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 

00.15 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ** 

 

** หากท่านทีต้่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

คณะยนืยนัการเดินทางท่ี 9 ท่านมีหวัหนา้ทวัร์ 
 

อตัราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ห้อง
ละ 2-3 ท่ำน 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

15 – 18 กุมภำพันธ์ 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 
21 – 24 กุมภำพันธ์ 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 
22 – 25 กุมภำพันธ์ 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 
22 – 25 มีนำคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 

 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น 
ทางบริษทัขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ท่าน*** 

 



 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้าน
รัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทวัร์ 
ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่
กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุก
เมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 

• โรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลกั 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)  ผูเ้ดินทาง
จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าท าวซีาเด่ียวตามโปรแกรม กรณียกเลิกวซ่ีาหนา้ด่าน (เขา้ออกเมืองจีน 2 คร้ัง เป็นเงินจ านวน 2500 บาท/ท่าน) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน ภายใน 1 วนัหลงัจากการจองเพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจน

ซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ให้
ถือวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือ
วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
 
 
 



 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 



 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้นถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูง
มาก  

 


