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ไฮไลท ์
« มาเก๊า เวเนเช่ียน ช้อปป้ิงเซนาโด้สแควร์  
« ขอพร เจ้าพ่อแชกงมวิ ณ วดัแชกงมวิ 
« ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ ณ อ่าวรีพลสัเบย์   
« ช้อปป้ิงจุใจกบัสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย  
« เทีย่วเมืองจูไห่ ช้อปป้ิงตลาดใต้ดินก๊กเป่ย 
« ชมโชว์สุดอลงัการ โชว์หยวนหมงิหยวน 
« อิม่อร่อยกบัเมนูพเิศษ เป๋าฮ้ือ+ไวน์แดง 
« แถมฟรี!!ชุดเสริมบารม ี (เส้ือยืด+ถุงผ้า+พดั+น า้ด่ืม+คู่มือเทีย่วฮ่องกง)  
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วนัแรก : กรุงเทพฯ –ฮ่องกง-เซินเจิน้  อาหาร (- /-/เย็นSet Box)  
 
» พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4  ประตู 5-6 Row M Cathay Packfic Airways (CX) โดยมี
เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทกุทา่น 
» ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเท่ียวบนิ cx 712 ** บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
» ถึงสนามบนิ Cheak Lap Kok หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
» น าทกุทา่นเดนิทางสู่เซินเจิน้โดยรถไฟ 
**น าเข้าสู่ท่ีพัก Shanshui Hotelหรือเทียบเท่า**  
 
วันสอง : จูไห่-ร้านบัวหมิะ-ผ้าไหม-หยก-ถนนคู่รัก-หวีหน่ี-สวนหยวนหมิงหยวน-โชว์หยวนหมิง
หยวน  อาหาร (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
» น าทา่นเดนิทางสู ่จไูหโ่ดยรถโค้ช จากนัน้น าท่านชมมารู้จกั
สมนุไพรจีน หรือท่ีรู้จกัในนาม“บวัหิมะ” ซึง่ถือเป็นยาประจ าบ้าน
ของชาวจีน  
» ชม“จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”หรือท่ีมีช่ือเรียกวา่“หวีหนี”เป็นรูป
แกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถือไข่มกุอยูริ่มทะเล 
» ช็อปปิง้ ตลาดใต้ดนิก๊กเป่ย ตัง้อยูต่ิดชายแดนมาเก๊า เป็น
ศนูย์การค้าติดแอร์5,000 กวา่ ร้านค้า มีสินค้าให้ทา่นเลือก
มากมาย 
» น าทา่นชม NIGHT SHOWหยวนหมิงชิงหยวน สมยัราชวงศ์ชิง อนัตระการตา 
** น าเข้าสู่ท่ีพัก Zhongtian Hotel หรือเทียบเท่า** 
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วนัท่ีสาม : มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-เวเนเช่ียน-จูไห่  อาหาร (เช้า/
กลางวนั /- 
» น าทกุทา่นเดนิทางสูม่าเก๊าโดยรถโค้ชจากนัน้น าท่านเดินทางสูวั่ด
เจ้าแม่กวนอิมซึง่เป็นวดัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุในเกาะมาเก๊า 
» ชมองค ์รูปป้ันเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง ท่ีตัง้อยูริ่มทะเลเจ้าแม่
กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสมัฤทธ์ิทัง้องค์ 
» น าทา่นแวะ ชม ชิม ร้านโอท้อปมาเก๊าจากนัน้น าทา่นชมโบสถ์
เซนต์ปอลเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า 
» เดนิทางสู่ เซนาโด้สแควร์ สถานท่ีช้อปปิง้ใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊า 
» ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN RESORT ทา่นจะได้พบกบัร้านค้าช้อปปิง้กวา่ 350 
ร้าน (อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย) 
» พาทา่นข้ามดา่นกลบัสู่เมืองจูไห่ 
** น าเข้าสู่ท่ีพัก Zhongtian Hotel หรือเทียบเท่า** 
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วนัท่ีส่ี :  ฮ่องกง-รีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอร่ี-ช้อปป้ิงนาธาน จิมซาจุ่ย-
กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน/-)   
» น าทา่นเดนิทางสูวั่ดแชกง หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นมสัการเทพเจ้าแชกง
เพ่ือความเป็นสิริมงคล  
»น าทา่นสู่หาดทราย REPULSE  BAY  หาดทรายรูปจนัทร์เสีย้วแหง่นีส้วยทีสดุแหง่หนึง่และยงัใช้เป็นฉาก
ในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ือง  
» นมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล  
» น าทกุทา่นช้อปปิง้ ยา่นถนนนาธาน   หรือเลือกช้อปปิง้ท่ี โอเช่ียนเทอร์มินัล แหลง่รวมสินค้า Brand 
Name ชัน้น าท่ีมีให้เลือกชม 
» ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินรอยัลจอร์แดนเท่ียวบนิท่ี CX 703 
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» เดนิทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
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- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่

ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่

เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 40 หยวน/วนั/ลูกทวัร ์ 1 ท่าน (บงัคบัตาม

ระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิ

ค่ะ) 

หมายเหตุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเที่ยวประเทศจนีนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการท่องเที่ยวดงั

กล่าวคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบวัหมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซึ่งจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี- 90 

นาทซีึ่งไม่มีการบงัคบัใหท่้านซื้อซื้อหรอืไม่ข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทัง้สิ้นหาก

ท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิม่ทางบรษิทัฯจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าว

แลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบนิดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรอืสลบัสบัเปลี่ยนไดต้าม

ความเหมาะสม 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทกี่อนการ

เดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่น

เดินทาง 21 วนั) 

     2.กรณียกเลกิ   2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆ

ทัง้สิ้น 
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   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ า

ท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัร ์

ท ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการ

เลื่อนการ 

         เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางได้

ตามความเป็นจรงิ ในกรณี 

           เจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ 

   ก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ

เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ 

  ค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึ

และไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จาก
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ไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบั

ในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจาก

อบุตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่น

เดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้น

รายการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถ

เปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ

จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ 

รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 


