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สดุอลงัการ 4 วนั 3 คนื*** กบัไฟลทเ์ชา้มาก กลบัดกึมาก  

ราคารวมวซีา่ท ัง้หนา้ดา่น (เฉพาะคนไทย) 
โดยสายการบนิ Cathy Pacific Airlines 

มาเกา๊..สกัการะเจา้แมก่วนอมิทีเ่กา่แกท่ ีส่ดุ l ชมความงามโบสถเ์ซนตพ์อล 
จไูห.่.วดัผูถ่อ l สาวงามหวหีนี ่l ชอ้ปป้ิงกงเป่ย 
เซนิเจ ิน้…โชวม์า่น น า้สามมติ ิ 
ฮอ่งกง..พระใหญโ่ปวลนิ l อาหารทะเล Lee you mun l วดัแชกงหมวิ l อา่วรพีลสัเบย ์l 
Victoria Point l Outlet l The Symphony  of Light พกั..ฮอ่งกง  

 

***** หนงัสอืเดนิทางของทา่นจะตอ้งเป็นเลม่เดยีวกนักบัเลม่ทีท่า่นใชส้ง่ยืน่วซีา่กรุป๊
จนี***** 

ส าคญัมาก!!! 
 

หากทา่นมวีซีา่จนีตดิเลม่อยูแ่ลว้ ทางตรวจคนเขา้เมอืงจ าเป็นตอ้งใชว้ซีา่ในเลม่ชุดน ัน้กอ่นตาม
เงือ่นไขของประเทศจนี ซึง่บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการชดใชว้ซีา่ตดิเลม่ในชุดดงักลา่ว 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

02 – 05 เม.ย. 2560 12,221 4,500 

09 – 12 เม.ย. 2560 12,221 4,500 

16 – 19 เม.ย. 2560 12,221 4,500 

23 – 26 เม.ย. 2560 12,221 4,500 

07 – 10 พ.ค. 2560 12,221 4,500 

21 – 24 พ.ค. 2560 12,221 4,500 

28 – 31 พ.ค. 2560 12,221 4,500 

09 – 12 ก.ค. 2560 12,221 4,500 

27 – 30 ก.ค. 2560 12,221 4,500 

30 ก.ค. – 02 ส.ค. 2560 12,221 4,500 
ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก          สวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – พระใหญโ่ปลนิ- Outlet – หมูบ่า้นชาวประมง- 

              The Symphony  of Light 
04.00 คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที่ 4 ประตู

ทางเขา้ที ่6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวย
ความสะดวก   

06.40 ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง เทีย่วบนิที ่CX 616  

10.25 ถงึสนามบนิฮอ่งกง หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารน าคณะเดนิทางไปยังนองปิง
สกัการะ พระใหญโ่ปลนิ หรอื บางคนก็
เรยีกวา่ พระพทุธรปูเทยีนถาน (Tian Tan 
Buddha Statue) ซึง่เป็นองคพ์ระทีม่ขีนาด
ใหญท่ีม่อีงคพ์ระตัง้เดน่ เป็นสงา่ อยูบ่นยอด
เขานองปิง   โดยองคพ์ระนัน้ท าจากทอง
สมัฤทธิน์ ้าหนักถงึ 250 ตัน สงู 34 เมตร น่ัง
อยูบ่นฐานกลบีบัว  ยกพระหัตนข์วาและแบ
พระหัตนด์า้นซา้ยไวบ้นตัก  สว่นพระเนตรจอ้ง
มองลงมาเหมอืนดังวา่ประทานพรใหแ้กผู่ท้ีไ่ดเ้ดนิทางไปกราบไหวท้า่น  สว่น
ทา่นไหนถา้อยากจะขึน้ไปสมัพัสกับองคพ์ระใกล ้ๆ นัน้ เราตอ้งเดนิเทา้ขึน้ไป
บันไดประมาณ 268 ขัน้ แตเ่ดนิตลอดการเดนินัน้ขึน้บันไดทางวัดเขาจะมจีดุแวะ
พักใหไ้ปเรือ่ยๆ สามารถแวะถา่ยรปูไดต้ลอด เมือ่ขึน้ไปถงึดา้นบนแลว้นัน้จะ
สามารถมองเห็นววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงไดอ้ยา่งชดัเจน จากนัน้อสิระใหท้า่น
ไดช้อ้ปป้ิงที ่Citygate ซึง่จะเป็น Outlet ทัง้หา้ง มแีบรนดด์ัง มากมาย เชน่ 
Nike , Adidas , Puma , Levi's , Esprit , Giordano และอืน่ๆอกีมากมาย ของ
ทีน่ีร่าคาจะลดอยูป่ระมาณ 30% หรอืบางรุน่ลดถงึ 70% เลยทเีดยีว ซึง่ราคาจะ
ถกูกวา่ปกตอิยา่งแน่นอน  น าคณะเดนิทางเขา้สู ่หมูบ่า้นชาวประมง ใหท้า่นได ้
ชมบรรยากาศหมูบ่า้นชาวประมง ท่านไดเ้ห็นกระบะตระกรา้อาหารทะเลอยา่ง
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มากมาย อาท ิกุง้ ป ูหอยเป่าฮือ้ หอยเชลล ์ปลาตัวใหญ่ๆ  กับบรรยากาศทีท่า่น
เห็นแลว้ตอ้งบอกวา่ ชีเ้ป็นชีต้ายเลยทเีดยีว  

    
 

   
 
ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารทะเลสดๆ พรอ้มน า้จ ิม้เลศิรส) 

หลังอาหารน าคณะทา่นดโูชวแ์สงสเีสยีงทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในโลก The Symphony 

of Light ทีใ่ชนั้กแสดงเป็นตกึระฟ้าทัง้จากฝ่ังเกาลนูและฝ่ังฮอ่งกง 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั South China Hotel หรอืเทยีบเทา่ (ฝั่งฮอ่งกง) 

 
วนัทีส่อง ฮอ่งกง - วคิตอเรยีพอ้ยท ์- อา่วรพีลสัเบย ์- วดัแชกง - จวิเวอรร์ ี ่- เซนิ

เจ ิน้ - โชวม์า่นน า้ 3 D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ต ิม่ซ า) 

น าท่านเทีย่วเกาะฮอ่งกง ชมววิ VICTORIA POINT หนึง่ในแหลง่ท่องเทีย่ว

ยอดนิยม เป็นจุดชมววิที่คุณจะตอ้งทึ่งกับความสวยงาม อ่าววคิตอเรียที่มี

ชือ่เสยีงระดับโลก และตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้สงูตัดกับแนวเขาเขยีวขจอีันแสน

สวยงาม เชญิถ่ายรูปตามอัธยาศัย น าท่านสู ่หาดทราย REPULSE BAY หาด

ทรายรูปจันทร์เสีย้วแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท า

ภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทินโห่วซึง่ท า

หนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยูท่่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่

ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจาก เจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภ

เพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 

ปี น าท่านขอพร วดัแชกง หมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค วัดนี้ตัง้อยู่ทีต่ าบลซ่า
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ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 

กวา่ปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้น

ของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่

ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลี

ยคุมกีารก่อจลาจลแข็งเมอืงขึน้ท่ัวประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก้่อเกดิบุรุษชาติ

นักรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้ก๊ง ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบ

ทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่

จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชัยชนะเสมอ และดาบคูก่ายของท่านก็ได ้

ชือ่วา่เป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลใน

ดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่า

ของฮอ่งกง ถงึกับจ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญข่องธนาคาร

ทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และ

วัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันน าโชคที่มีชือ่เสยีงของวงการการท่องเที่ยว

ฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ 

เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้ับชวีติ น าท่านเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่

ที่ข ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงานดไีชน์ที่ไดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการ

เสรมิดวงเรือ่งฮวง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่จูเซนิเจิน้ ดว้ยรถบัส ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชั่วโมง (ขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจร) 

   ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 ท่านชมการแสดงใหม่ล่าสุดชุด Deep Blue Fam3D Water Show ซึง่เป็น
การแสดงแนวใหม่ทีม่มีนุษย ์นกปลา เป็นตัวละคร องินวนยิายแนววทิยาศาสตร์
สมัยใหม่ โดยมีการใชม้่านน ้ า น ้ าพลุแสงเลเซอร์โปรเจคเตอร์ แสงสี พลุสี 
เสยีงดนตร ีซึง่เป็นเทคโนโลยีด่า้นการแสดงใหมล่า่สดุ ของโลกมาประกอบการ

แสดง (โชว์ปิดทุกวันจันทร์) หากตรงกับวันดังกล่าวเราจะเปลี่ยนไปดูโชว์ที่
หมูบ่า้นวัฒธรรมแทน   

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Fx Hotel SZX หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ - จไูห ่- วดัผูถ้อ - เลฟิโรด - จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ - บวัหมิะ - รา้น
ผา้ไหม - รา้นหยก - กง๋เป่ย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
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น าท่านเดนิทางสู่จูไห่ ดว้ยรถบัส ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชั่วโมง (ขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจร) 

ถงึจูไห่ เมอืงเศรษฐกจิพเิศษ ทีมกีารวางผังเมอืงไวอ้นาคตไม่ต ่ากวา่ 20 ปี มี

อาคารสงูใหญอ่ยา่งมากมาย จากนัน้น าท่านสู ่วดัผูถ่อ นมัสการองคส์ังกระจาย

เพือ่ความอดุมสมบรูณ์นมัสการเจา้แมก่วนอมิ เพือ่ความโชคด ีนมัสการองคอ์มติร

พทุธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพทุธเจา้ 4 พระองคเ์พือ่อายยุนืนาน 

จากนั้นเดินทางผ่านชม ถนนคู่รกั (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบ

ชายหาดที่รัฐบาลเมอืงจูไห่ไดท้ าไวเ้พื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ น าท่าน

เดนิทางแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมอืงจูไห่บรเิวณอ่าว

เซยีงห ูจไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “ หวหีนี” เป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 

เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล   

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้

ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบจักวาล บวัหมิะ ของแท ้100% ยาประจ า

บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้น

เชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดน

ลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่ป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและ

ชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส น าทา่นสู ่รา้นผา้ไหม 

ชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลติผา้หม่ไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสมัผัสน า

ทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก 

หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง  

ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นไป ชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย ตลาดทีต่ัง้อยูต่ชิายแดนมาเกา๊ เป็นศนูยก์ารคา้ตดิ

แอร ์มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆไมว่า่

จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเลน่ ฯลฯ  ทีน่ีม่ใีหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้หมดซึง่เป็นทีน่ยิมมากของชาวมาเกา๊และ ฮอ่งกงเนือ่งจากสนิคา้ทีน่ีม่ ี

คณุภาพและราคาถกูใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ สนิคา้ตามอัธยาศัย  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Zhongshan Jinhuayue Internatio หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่ ี ่          จูไห ่- มาเกา๊ - ป้อมเกยี - รา้นขนม - โบสถเ์ซ็นปอล – วดัเจา้แม ่

                    กวนอมิ - ผา่นชมเจา้ แมก่วนอมิรมิทะเล - ปารเิชีย่น – เวเนเชีย่น –  
                    กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้   
 น าทา่นเดนิทางสูม่าเกา๊ ดว้ยรถบัส ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ี
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น าคณะขึน้เขาโดยกระเชา้ สู ่ป้อมเกยี มรดกโลก Guia Fortress (กระเชา้ปิด

ทุกวันจันทร์) ป้อมสรา้งขึน้เมือ่คศ. 1622 ป้อมแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ใหท้ราบวา่

เมือ่ในสมัยอดตี เป็นสถานทีเ่ตอืนความทรงจ าของคนโปตเุกสวา่ทีน่ีม่กีารแยง่ชงิ

ทัง้ฮอลันดา และโปตุเกส เพื่อจะครอบครองในสถานที่เรียกว่า “มาเก๊า” ใน

ปัจจุบัน ประกอบดว้ยตัวประภาคารที่สรา้ง คศ.1864 สูง 91 เมตร นับเป็น

ประภาคารแห่งแรกในเอเชยีตะวันออก สถานที่แห่งนี้ยังมีที่เก็บอุปกรณ์เตอืน

พายุสมัยกอ่นและยังใชจ้นถงึทุกวันนี้ ใหท้่านไดช้มทัศนียภาพมมุสงูของมาเก๊า 

ที่ท่านไม่เคยไดส้ัมผัสอย่างแน่นอน และเป็นสถานที่สามารถชมววิมุมสูงของ

เมอืงมาเก๊า ทีส่วยงามทีส่ดุ และท่านไดช้มประวัตศิาสตรม์าเก๊าที่มเีรือ่งเลา่จาก

อดตี ทุกวันนี้ประภาคารแห่งนี้ก็ยังสอ่งแสงสว่างและยังไม่เคยที่จะดับ (คนเรา

ตอ้งสูน้ะครับ เพราะการแพไ้มใ่ชแ่พทั้ง้ชวีติ ตอ้งมวีนัหนึง่ทีเ่ราตอ้งชนะ ขอใหถ้งึ

วนันัน้ทกุทา่นครับ)  

 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั   

จากนัน้น าทกุทา่น แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ ตน้ต ารับของเมอืงมา

เก๊า ใหท้่านไดเ้ที่ยวรอบเกาะมาเก๊า ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจั์ดแสดง

ประวัตขิองโบสถ์ ซึง่โบสถ์เซนตพ์อลนี้ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่ง

ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล น าท่านมาไหว ้วดัเจา้แม่

กวนอมิ เป็นวดัใหญแ่ละเกา่แกม่าก ทีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งขึน้ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่

13 ภายในวัดสัมผัสไดถ้ึงความศักดิส ิทธิ และมนต์ขลังอันเก่าแก่ของ
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สถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบับของชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเดน่

เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ตง่องคท์รงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของ

จนีทีต่ัดเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม   

 

 
ผา่นชม องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิปรางคท์องสัมฤทธิ์
ประทับยนืบนโคมทรงดอกบัว มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้
แมก่วนอมิลกูครึง่ผสมผสานระหวา่งจนีกับโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารี
โปรตุเกส สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสสง่มอบเกาะมาก๊าคนื

ใหก้ับจนี เพือ่คนใหรุ้่นหลังไดร้ะลกึถงึ น าท่านเขา้สู ่Parisian ใหท้่านไดส้ัมผัส
กับเมอืงจ าลองของฝร่ังเศส เมอืงปารสี ใหท้่านไดส้ัมผัสกับแหลง่ชอ้ปป้ิงอันลอื

ชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรอืบางท่านตอ้งการเสีย่งโชคกับ Casino ก็พอ
มเีวลา และใหทุ้กท่านเปิดประสบการณ์ใหมก่ับการขึน้กระเชา้สูห่อไอเฟล ขึน้สู่

ชัน้ 7 (ไมร่วมคา่ขึน้กระเชา้) ประสบการณ์ใหมแ่น่นอน เพราะเป็นโรงแรมทีท่าง 

Venetian อยากมสีโลแกนคลา้ยกัน แตท่ีน่ีม่แีลนดม์ารค์ทีส่วยทีส่ดุในมาเกา๊  
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หรอืบางท่านตอ้งการอยากจะเทีย่วเวเนเชีย่น (หากมเีวลามากพอ) น าท่านเขา้สู ่

Venetian ใหท้่านไดส้ัมผัสกับเมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น ใหท้่าน

ไดส้ัมผัสกับแหล่งชอ้ปป้ิงอันลือชือ่มขีองแบรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่าน

ตอ้งการเสีย่งโชคกับ Casino ก็พอมเีวลา และใหทุ้กท่านเปิดประสบการณ์ใหม่

กับการลอ่งเรอื Venetian ในคลอง (ตดิตอ่หัวหนา้ทัวรค์า่ใชจ้า่ย)   

19.45 น. ไดเ้วลาอันสมควรน าคณะเขา้สูท่า่เรอื เพือ่น่ังเรอืเฟอรีมุ่ง่หนา้สูส่นามบนิฮอ่งกง 

22.25 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่CX 709 

00.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะ

ประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้
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เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ี ้: เป็นทวัรท์ ีเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ซึง่รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศ

จนี เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหก้บันกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั 

คอื  บวัหมิะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเทา้ , ไขม่กุ , ผา้ไหม , ฯลฯ  ซึง่สนบัสนนุ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคาประหยดั  จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่น

ทราบวา่  รา้นทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม.....ซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 

60 นาท ีถงึ 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไมม่กีาร

บงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  หากไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทวัรเ์พิม่ทา่น

ละ 1,000 หยวน *** 

 

 

ปล.เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 2 ปี ช าระในราคา 8,500 บาท / ทา่น 

ปล.เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี บวกเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าประเทศจีน ตามรายการที่ระบุ (ส าหรับคนที่ถือหนังสอืเดนิทางไทย

เทา่นัน้ เขา้ออกประเทศจนี 1 ครัง้เทา่นัน้) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร 
เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอื
สมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไป
แลว้ 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทรปิ , ช าระทีส่นามบนิก่อน
เดนิทาง  
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× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ตอ้งเดนิทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรม

เทา่นัน้) 
 
เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุก
ท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี่จะประสานงานในการ
เดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการ
เดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ท า

การจองก่อนวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวร์เต็ม

จ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดย

ไมม่เีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่

พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) 

โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไป

กบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มา

ให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและ
เหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถ
ยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงนิไดทุ้กกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
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สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่
อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ

ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิท
จะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 
วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทาง
ส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่
จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ 
ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ 
นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ 
ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม
การช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศที่
เดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้
ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิท
เสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ี
การเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ 
แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่

เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่
ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาด
บรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้  
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2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ 
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเขา้
ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนือ้สัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมา
จากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  

 

 

 


