
  

 

 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้ 

10.00 น.      พรอ้มกนัที่สนามบนิสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ CATHAY PACIFIC  พบเจา้หนา้ที่ เพือ่รับ
เอกสารการเขา้เมอืง และทําการเชค็อนิตัว๋  

13.05 น.      บนิลดัฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX614 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  (ทีม่จีอสว่นตวัทกุทีน่ ัง่)   (กรุณาเช็ค

เทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 
16.45 น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 

จากนัน้นําทา่นเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอนัดบัเป็นสะพานแขวนทีม่ชีว่งกลางยาวทีส่ดุเป็นอนัดบั  2 ของโลก และใน
ปัจจบุนัอยูท่ีอ่นัดบัที ่7 ของโลก  ตวัสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มสีองชัน้ ชัน้บนมเีสน้ทางรถวิง่จํานวน  6 ชอ่งทาง สว่นชัน้

ลา่งใชส้าํหรับรถไฟ  2 ชอ่งทาง  และชอ่งทางสาํรองสาํหรับรถยนต์  ในชว่งฤดมูรสมุอกี  4 ชอ่งทาง  เริม่กอ่สรา้งในปี  ค.ศ. 

1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง จากนัน้เดนิทางสู ่ เซนิเจ ิน้ โดยรถโคช้ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  เซนิเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑล



  

กวางตุง้ มเีนือ้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิศันแ์ละ

สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (1)   

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Hong Li Lai Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – ชอ้ปป้ิงหลอวู ่- จไูห ่- ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมงิหยวน – ชมสดุยอดโชว์ การแสดงยอ้นยคุ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)   
จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงที่ หลอหวู่ พบกบัสนิคา้ราคาถกูแหลง่ใหญข่องเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจั้ก ในนามมาบญุครองเมอืงไทย 

มสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู ่เชน่ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากสาํหรับคนทีท่า่นรัก 

และตวัทา่นเอง และใหท้า่นไดรั้บเลอืกชม รา้นหยก สนิคา้โอท็อปของเมอืงจนี 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)   

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงจไูห่ โดยรถโคช้ แวะชม ผลติภณัฑท์ีท่ าจากผา้ไหมจนี ทีม่ชี ือ่เสยีงโดยเฉพาะผา้หม่ไหม
ทีห่ม่อุน่ในหนา้หนาว และเย็นสบายในหนา้รอ้น นําทา่นชม สวนหยวนหมงิหยวน  ซึง่เป็นสวนจําลองจากสวนหยวนหมงิที่

นครปักกิง่ หลงัถกูทําลายโดยพันธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสยีหายจนยากแกก่ารบรูณะ พระราชวงัหยวนหมงิใหมไ่ด ้
งบประมาณกอ่สรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน  สรา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลางของ ภเูขาชลินิ ในเมอืงจไูห ่ทําใหส้วนแหง่นีโ้อบ

ลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีวชอุม่ และมพีืน้ทีค่รอบคลมุทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเทา่กบัสวนเดมิใน

กรุงปักกิง่ สิง่ทีทํ่าใหส้วนหยวนหมงิหยวนแหง่ใหม ่มคีวามแตกตา่งกบัสวนเกา่ทีปั่กกิง่ คอืการเพิม่เตมิและตกแตกสวนทีเ่ป็น
ศลิปะแบบตะวนัตกผสมกบัศลิปะจนี สวนหยวนหมงิหยวนใหม ่จงึถอืไดว้า่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่จําลองมาจากสถานทีใ่น

ประวตัศิาสตร ์มคีณุคา่ทัง้ในแงว่ฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์และธรุกจิการทอ่งเทีย่ว สวนนีไ้ดเ้ปิดใหบ้คุคลเขา้ชมตัง้แตว่นัที ่ 1
กมุภาพันธ ์ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มภีเูขาโอบรอบทัง้  3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ทีร่าบ สิง่กอ่สรา้งตา่งๆ สรา้งขึน้เทา่ของจรงิใน

อดตีทกุชิน้  มมีากกวา่ 100 ชิน้ อาท ิเสาหนิคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ตําหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว 

 

 
 
จากนัน้ชม โชวก์ารแสดง ทีจ่ะพาทา่นยอ้นกลบัไปในสมัยราชวงศช์งิทีม่คีวามเจรญิกา้วหนา้ทางศลิปะ ซึง่ประกอบดว้ยการ

ถวายเครือ่งราชบรรณนาการใหก้บัฮอ่งเต ้และโชวก์ารแสดง ของเหลา่นางกํานัน หลากหลายชดุการแสดง  

หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรอืเหตสุดุวสิยั ไมส่ามารถดโูชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่โชว์
ทา่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (4)  เมนูพเิศษ!! เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Kai Hua Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม      ถนนคูร่กั – เก็บภาพประทบัใจอนุสาวรยีห์วหีนี่  – มาเกา๊ - นมสัการเจา้แมก่วนอมิ/ชมิขนมพืน้เมอืง -  วดัอามา่ - 
โบสถเ์ซนตป์อล - ชมเดอะเวเนเชีย่น – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จไูห ่  

 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)   

จากนัน้ นําทา่นน่ังรถผา่นชมทวิทศันข์อง ถนนคูร่กั The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่
รัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดต้กแตง่ภมูทิศัน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรับพักผอ่นหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ ือ่วา่ถนนคูรั่ก ก็เพราะวา่

ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นีไ้ดม้กีารนําเกา้อี ้หรอืมา้น่ังซึง่ทํามาสาํหรับ 2 คนน่ังเทา่นัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคูรั่ก ปัจจบุนั

เป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก แวะถา่ยรูปกบัสาวงามหวหีนี่ ”จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห ่
บรเิวณอา่วเซยีงห ูเป็นรูปแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล และชมสนิคา้ยาประจําบา้นของชาวจนี  ยาบวัหมิะ  

สรรพคณุหลากหลายแกน้ํ้ารอ้นลวก , แผลไฟไหม ,้ แกร้ดิสดีวงฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ แวะใหท้า่นไดเ้ยีย่มชม ไขมุ่ก ซึง่เป็นไขม่กุ
น้ําจดืขึน้ชือ่ของเมอืงจนี  

 



  

 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางขา้มดา่นจไูห ่สู่  มาเกา๊ ซึง่เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน  และน่าสนใจในอดตีมาเกา๊
เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษ

ที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนีเ้พือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนี ้ที่

สาํคญัคอืชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวฒันธรรมของชาตติะวนัตกเขา้มา
อยา่งมากมาย ทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรยีกได ้

วา่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี"              
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 6)     

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัอามา่  เป็นวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและเก็บรักษาศลิปะวตัถเุกา่แกซ่ึง่มมีลูคา่มหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคาร

สถาปัตยกรรมทีค่งอยูม่าไดย้าวนานทีส่ดุของมาเกา๊ ในบรเิวณวดัมศีาลาซุม้ประต ู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL 
OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แมก่วนอมิ HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN 

 

 
 

จากนัน้ผา่นชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ัง้องค ์มคีวามสงู 18 เมตรหนัก
กวา่ 1.8 ตนั ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอร่ามงดงามจับตา 

เจา้แมก่วนอมิองคน์ีเ้ป็นเจา้แมก่วนอมิลกูครึง่ คอืปัน้เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ แตว่า่กลบัมพีระพักตรเ์ป็นหนา้พระแมม่าร ีทีเ่ป็น
เชน่นีก็้เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตเุกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสทีส่ง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัจนี 

และนําทา่นชม  วหิารเซนตป์อล  โบสถแ์หง่นีเ้คยเป็นสว่นหนึง่ของวทิยาลยัเซนตป์อล ซึง่กอ่ตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 

1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตกแหง่แรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แตถ่กู
ทําลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดบั จนกระทัง่เกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลยั และโบสถถ์กูทําลายจน

เหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ ่และบนัไดดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและ
ตะวนัตกและมอียูท่ีน่ีเ่พยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ในโลก 

 

 
 

ถา้เมือ่ไหร่ก็ตามทีค่ณุมาเยอืนมาเกา๊ “ทารต์ไข”่ คอืขนมทีจ่ะตอ้งลองทาน  ถา้ไมไ่ดล้องทาน จะถอืวา่พลาดมาก 

เพราะทารต์ไขข่องมาเกา๊ แป้งจะบางและกรอบมาก สว่นสงัขยาจะหอมและหวานแตไ่มม่าก ยิง่ถา้ไดท้านตอนทีเ่พิง่อบเสร็จ
รอ้นๆ  บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก   

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ THE PARISIAN MACAO  ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล ที่

จําลองมาจากฝร่ังเศส  ซึง่หอไอเฟลทีม่าเกา๊ถอืไดว้า่เป็นหอไอเฟลจําลองทีใ่หญท่ีส่ดุและเหมอืนจรงิทีส่ดุในโลก โดยมกีาร
ประดบัไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมคีวามสงูถงึ 38 ชัน้ โดยทา่นสามารถขึน้ไปชมววิทีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 37 โดยทีช่ัน้นีท้า่นจะ

สามารถมองเห็นประเทศจนี และววิพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเกา๊ สามารถขึน้ชมววิไดต้ัง้แตเ่วลา 11.00 - 22.00 น.  

(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  
 



  

 
 

นําทา่นเยีย่มชม  THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรูระดบั 6 ดาว เชญิทา่นสมัผัสบรรยกาศของลาสเวกสัแหง่

ใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อํานวยความสะดวกทีใ่หค้วามบนัเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลชอ๊ป 

พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัมากมายกวา่  350 รา้น  อาท ิRolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, 
Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess เป็นตน้ 

นอกจากรา้นคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยังมรีา้นอาหารภัตตาคารตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกลองทานกวา่   30 รา้น หรอืจะเสีย่ง
โชคคาสโิน ซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ ่แตใ่นสว่นของคาสโินนัน้เด็กอายตํุากวา่ 20 ปีจะไมส่ามารถเขา้ไปในบรเิวณดา้นใน

ได ้  
 

 หรอืหาก ทา่นตอ้งการเปลีย่นบรรยากาศ สามารถน่ังเรอืกอนโดลา่ ได ้
โดยจะมคีา่ใชจ้า่ย ทา่นละ  128 เหรยีญฮอ่งกง โดยสามารถน่ังไดลํ้าละ  4 ทา่น  

เรอืจะลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแร ม ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศ  2 ขา้ง
ทาง  ใชเ้วลาลอ่งประมาณ  15 นาท ี 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่จไูห ่
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( 7)  เมนูพเิศษ!! เป็ดปกักิง่  
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Kai Hua Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่          ฮอ่งกง - วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน - ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรุงเทพฯ 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)   

นําทา่นเดนิทางสู ่ ฮอ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ ี่  (ประมาณ 1 ชัว่โมง)  ทา่นเดนิทางสู่  วดัแชกงหมวิ  ใหท้า่นไดจ้ดุธปูขอพร 
สกัการะเทพเจา้แชก ง ใหท้า่นไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้องค ์เจา้พ่อแชกง จากนัน้ ใหท้า่นหมนุกงัหันทองแดง จะมกีงัหัน  4 

ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ  เดนิทางปลอดภัย , สขุภาพแข็งแรง , โชคลาภ และเงนิทอง  เชือ่กนัวา่หากหมนุครบ  3 รอบและตี
กลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป และนําพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

 

 
 

 



  

ตํานานวดัแชกง หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ “วดักงัหันลม” เป็นอกีหนึง่วดัทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน  สรา้งมาตัง้แต่  300 ปีกอ่น 

ตามตํานานเลา่กนัวา่ไดม้โีจรสลดัตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น  เมือ่นายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกงัหันลมแลว้
นําไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลดัไดจ้ากไปและไมไ่ดทํ้าการปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวามเชือ่วา่กงัหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชัว่

รา้ยทีกํ่าลงัจะเขา้มา และนําพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวดัแชกงแหง่นีช้ ึน้  เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง  และเป็นทีส่กัการะบชูา

เพือ่ไมใ่หม้สี ิง่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ 
นําทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี่  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บ

รางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุ ้ ย โดยการยอ่ใบพัดของ
กงัหันวดัแชกง มาทําเป็นเครือ่งประดบั ไมว่า่จะเป็น จี ้ แหวน  กําไล เพือ่ใหเ้ป็น

เครือ่งประดบัตดิตวั และเสรมิดวงชะตา 

นําทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยก อาท ิกําไลหยก  หรอืสตัวนํ์า
โชคอยา่งป่ีเสีย่ะ  อสิระ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ  

หรอืนําโชคแดต่วัทา่นเอง 
 

เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)     
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันีว้า่ หวอ่งไทซ่นิ) 

เป็นวดัเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี โดยชาวฮอ่งกงสว่นใหญเ่ดนิทางมาวดันีเ้พือ่ขอพร

ใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซึง่วดัแหง่นีเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัตา้
เซยีน 

 
 

วธิกีารอธษิฐานขอคู ่ ขัน้แรกก็ทํานิว้ตามแบบในรูปเลยเอานิว้โป้งกดปลายนิว้นาง แลว้เอานิว้กอ้ยสอดเขา้ไปในรู
ของนิว้นางทัง้ 2 ขา้ง คอ่ยๆ ทํา ใจเย็นๆ ไมย่ากเกนิไปแน่นอน  ดจูากภาพไมต่อ้งตกใจวา่จะทําไดม้ัย้ เพราะ

บรเิวณดา้นขา้งจะรูปสาธติวธิกีารอธษิฐานโดยละเอยีดอกีครัง้ 

 
นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ัน้อสิระใหท้า่น

เต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่  มรีา้นขายของท ัง้เครือ่งหนงั , เครือ่งกฬีา , 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายมี  

SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่  OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัอยู ่และมี

ทางเชือ่มตดิตอ่กนัสามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้  ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ไมว่า่จะเป็น  COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแก่

เวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
.....กรุณาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ.....  

22.25 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ   CATHAY PACIFIC เทีย่วบนิที ่709 (กรุณาเช็คเทีย่วบนิใ  นตารางวนั
เดนิทางกอ่นท าการจอง) 

00.15 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ  

ออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** คณะยนืยันการเดนิทางที ่9 ทา่นมหีัวหนา้ทวัร์ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี
เตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

15 – 18 กมุภาพนัธ ์2562 13,999 13,999 13,999 3,500 

21 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 12,999 12,999 12,999 3,500 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 13,999 13,999 13,999 3,500 

22 – 25 มนีาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ทา่น 



  

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื 
บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึ

อยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น (วซีา่กรุ๊ป)  ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

ในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 2,500 บาท**   
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทําวซีาเดีย่วตามโปรแกรม กรณียกเลกิวซีา่หนา้ดา่น (เขา้ออกเมอืงจนี 2 ครัง้ เป็นเงนิจํานวน 2500 บาท/ทา่น) 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน

ซีไ่มช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ  ใหถ้อืวา่

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทาง

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง  

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 



  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้
ไมเ่กนิ 1 ,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก 

ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอก

ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  


