
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ุม้สดุๆ เที�ยว � เมือง ฮ่องกง เซินเจิ�น จไูห่ มาเกา๊  

นอนเซินเจิ�น   คืน จไูห่   คืน พรอ้มอาหาร # มื�อ พิเศษ...เป๋าฮื�อ+ไวนแ์ดง 

บินโดย  Cathay Pacific (CX) 
 

 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู 
��.�� คณะพรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภมิู ชั �น � ทางเข้าประต ู  6  เคานเตอร ์ M สายการบิน  Cathay 

Pacific (CX) โดยมเีจา้หน้าที�ของบรษิทัฯคอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเชค็เอกสาร 
สมัภาระ และที�นั �งก่อนออกเดนิทาง  

กําหนดการเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ 
ทา่นละ (บาท) 

เด็ก 
 (2-12 ขวบ) 

พกัเดี!ยว 
(เพิ!ม) 

รบั 
จํานวน (ที!น ั!ง) 

วนัที! 11-14 กนัยายน 2558 9,999.- 9,999.- 2,500 24 



วนัที�สอง กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – จดุชมวิววิคตอเรยี – หาดนํ�าตื�น – ชอ้ปปิ� งยา่นจิมซาจ ุ่ย – 
เซินเจิ�น 

�1.�� ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที7ยวบินที7 CX706 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
�8.1� คณะเดนิทางถงึ สนามบิน Chek Lap Kok ฮ่องกง (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) หลงัผ่านขั +นตอนของ

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําท่านรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร แบบติ7มซาํสไตล์
ฮ่องกง พร้อมเสิรฟ์ กาแฟ โอวลัติน ชาจีนร้อน หลงัอาหารนําท่านชมทศันียภาพ ถ่ายรปูที�ระลกึ ณ 
จดุชมวิววิคตอเรีย ที�มคีวามสงู 234 เมตร เพลนิตากบัทวิทศัน์แบบพาโนรามา 267องศา ของเกาะ
ฮ่องกง เกาลนู   นิวเทอรเิทอรร์ี� ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจนีใต ้ จากนั +นนําท่านสกัการะเจา้แม่
กวนอมิ ที� หาดนํ�าตื�น หรือ อ่าวรีพลสัเบย ์ ซึ�งไดร้บัความนิยมจากคนฮ่องกงเองที�มาเที�ยวพกัผ่อนใน
บรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที�น่าสนใจคอืดา้นหนึ�งของอ่าวมวีดัพระพุทธรปูและเทพเจา้ต่างๆ
ก่อสรา้งประดษิฐานไวม้ากมายตามความเชื�อถอืศรทัธาพระสงักจัจายบูชาเพื�อความสุข, เจา้สมทุร เทพ
เจา้แห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แห่งความมั �งคั �งเหลอืกนิเหลอืใช ้ มเีทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวง
ชะตา รวมทั +งกามเทพ ที�มวีธิกีารเสี�ยงทายดว้ยดา้ยแดง และอธษิฐานดว้ยการลบูคลาํหนิกอ้นกลมอย่าง
ตั +งใจอสิระท่านสกัการะสิ�งศกัดิ @สทิธิ @ตามอธัยาศยั ณ ที�แห่งนี+คอือกีดา้นของเสน่หท์ี�คน้พบไดไ้มไ่กลเลย
จากใจกลางเมอืงจากนั +นนําท่าน แวะชมโรงงานจิวเวอรี7 มเีครื�องประดบัมากมายอาทเิช่น แหวน, สรอ้ย, 
กําไล ฯลฯ ซึ�งจะไดช้มขั +นตอนการผลติและจากผูท้ี�มปีระสบการณ์ในดา้นนี+โดยตรง  

เที7ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั +นใหท่้าน ช้อปปิ� งย่านจิมซาจุ่ย อสิระตามอธัยาศยั แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั �วทุกมุมโลก 
ท่านจะไดเ้ลอืกซื+อสนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อิ�มจใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหน หรอืงบประมาณ
เท่าใดศูนยก์ารคา้ชั +นเลศิของฮ่องกงมทุีกสิ�งที�คุณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ที�กวา้งขวางเหล่านี+เป็นแหล่งรวม
หอ้งเสื+อที�จาํหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซน์เนอรน์านาชาตชิื�อดงัจากทั �วทุกมุมโลก อกีทั +งยงัเป็นที�ที�
คุณสามารถจะอิ�มเอมกบัอาหารชั +นเลศิบรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอื
เลอืกชอ้ปปิ+งที� โอเชี�ยนเทอรม์นิลั แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชั +นนําที�มใีหเ้ลอืกชมและ  ชอ้ป
มากกว่า 700 รา้น อาท ิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & 
SPENSOR ของฝากคุณหนูที� Toy's Us  สมควรแก่เวลาพรอ้มกนั ณ จดุนดัพบเพื�อนําท่านเดนิทางสู่ 
เมืองเซินเจิ�น เป็นเมอืงชายแดนรมิฝ ั �งตรงขา้มกบัเกาะฮ่องกง มพีื+นที� 2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิ+น
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื เขตเมอืงเซนิเจิ+น เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิ+น และเขตมณฑลเซนิเจิ+น 

คํ7า รบัประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร   
ที7พกั CAA Holy Sun Hotel หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 

วนัที�สาม สินคา้ Otop – ชอ้ปปิ� งหลอหว ู่เซ็นเตอร ์- จไูห่ – ดโูชวอ์ลงัการโชวห์ยวนหมิง 
เช้า บริการอาหารเช้า ที7โรงแรม 



หลงัอาหารนําท่านเยี�ยมชมสินค้า Otop เมอืงเซนิเจิ+น อาท ิครมีไข่มกุ สรอ้ยไขม่กุ หยก ผเีซีbยะ และชา
ลิ+นจี� จากนั +นนําท่านเลอืกชมเลอืกซื+อสินค้าพื�นเมือง อาท ิ เยื�อไผ่ ของใชภ้ายในบา้นที�ผลติจากเยื�อไผ ่
จากนั +นนําท่านชอ้ปปิ+งที�หลอหวู่เซน็เตอร ์ อสิระชอ้ปปิ+งสนิคา้ อาท ิ กระเป๋า เสื+อผา้ รองเทา้ และอื�นๆ 
ซึ�งเป็นสนิคา้ก๊อปปี+หลากหลายแบรนดด์งั และต่อรองราคาสนิคา้ ซึ�งมหีลายระดบัคุณภาพตั +งแต่เกรด
ธรรมดา- เกรด A   

เที7ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เป๋าฮื�อ+ไวน์แดง 
จากนั +นนําท่านเดนิทางสู่ เมืองจไูห่ เขตเศรษฐกจิพเิศษ f ใน g ของประเทศจนี "จไูห่" ไดร้บัยกยอ่งจาก
สหประชาชาตใิหเ้ป็น "เมอืงมหศัจรรย ์แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี" (Amazing City in China) นําท่าน
ถ่ายรปูคู่กบัสญัลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมอืงจไูห่ บรเิวณอ่าวเซยีงห ู จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ หรอืที�มี
ชื�อเรยีกว่า หวี7หนี7  เป็นรปูป ั +นนางฟ้าถอืไขม่กุ ซึ�งยื�นออกไปในทะเล ชมถนนคู่รกั เป็นถนนซึ�งอยู่รมิ
ชายหาด ที�ทางรฐับาลจไูห่ไดต้กแต่งภมูทิศัน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสาํหรบัพกัผ่อน และที�ไดช้ื�อว่าถนน
คู่รกั เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชาดหาดแห่งนํ+าไดม้กีารนําเกา้อี+ หรอื มา้นั �ง ซึ�งทาํมาสําหรบั r คน
นั �งเท่านั +น จงึตั +งชื�อว่าถนนคู่รกั  

คํ7า รบัประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร  จากนั +นนําท่านชม อลงัการโชวห์ยวนหมิง ซึ�งประกอบดว้ยการ
แสดงชุดต่างๆ อาท ิ เฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษกและการละเล่นต่างๆ อกี
มากมาย 
ที7พกัโรงแรม Grand Nest Hotel หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 

วนัที�สี� จไูห่ - มาเกา๊ – เจา้แม่กวนอิมริมทะเล – วดัเจา้แม่กวนอิม – ประตโูบสถเ์ซนต์
ปอล – เซนาโด ้– เวเนเชี�ยน – ฮ่องกง – กรงุเทพฯ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ที7โรงแรม   
หลงัอาหารนําท่านนวดเทา้ฟรแีละชมสนิคา้ยาประจาํบา้นของชาวจนี “ยาบวัหิมะ”สรรพคุณหลากหลาย
แกนํ้+ารอ้นลวก,แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ จากนั +นนําท่านเดนิทางขา้มด่านสู่ มาเกา๊  
จากนั +นนําท่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รปูองคเ์จา้แมก่วนอมิสําฤทธิ @ประทบัยนืบนโคมทรงดอกบวั
ซึ�งประเทศโปรตุเกสสรา้งขึ+นเพื�อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า เนื�องในโอกาสส่งมอบคนืใหก้บัประเทศจนี 
จากนั +นนําท่านแวะชมิแวะซื+อหมแูผ่นและขนมพื+นเมอืงของมาเก๊า จากนั +นนําท่านนมสัการเจา้แมก่วนอมิ
ที� วดัเจ้าแม่กวนอิม เป็นวดัใหญ่และมคีวามเก่าแก่มากที�สุดในมาเก๊า โดยอาคารถูกก่อสรา้งมาตั +งแต่ปี 
ค.ศ. f6r4 มปีระตูทางเขา้ขนาดใหญ่ หลงัคาที�เตม็ไปดว้ยหุ่นกระเบื+อง ตรงกลางระหว่างลานกวา้งคอื
หอ้งโถงที�มพีระพุทธรปูลํ+าค่า พระพุทธรปูเพื�อความอายยุนื และเจา้แมก่วนอมิที�สวมใส่ชุดผา้ไหมและ
บลัลงักท์ี�มชีาย (เปลี�ยนทุกปี) โดยที�มพีระพุทธรปู fv องค ์อยูท่ ั +งสองฝ ั �งของโต๊ะบชูา จากนั +นนําท่านแวะ
ชมิแวะซื+อหมแูผ่นและขนมพื+นเมอืงของมาเก๊า 

เที7ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



จากนั +นนําท่านสู่ ประตโูบสถเ์ซนตป์อล โบสถเ์ก่าแก่ซึ�งมคีวามงดงามตามสถาปตัยกรรมยโุรปโบสถ์
แห่งนี+เคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแห่งแรก ของชาวตะวนัตกในดนิแดนตะวนัออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.
1835 เกดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรงทาํใหโ้บสถเ์ซนต์ปอลคงเหลอืแค่เพยีงบานประตูและบนัไดทางเขา้ดา้น
หน้าที�สง่างาม ย่านการคา้สําคญัของมาเก๊า เซนาโด้สแควร ์หรอื เซน็เตอรพ์อยทม์าเก๊าซึ�งโดดเด่นดว้ย
พื+นถนนที�ปลูาดดว้ยกระเบื+องเป็นลายลอนคลื�นลอ้มรอบดว้ยสถาปตัยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส จากนั +นนํา
ท่านชม Venetian Resort Hotel Casino โรงแรมสุดหรเูลศิอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสัใหท่้านอสิระ
พกัผ่อนถ่ายรปู และชมความงามสมัผสัเมอืงจาํลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจาํลองเสมอืนจรงิภายใน
เวเนเชี�ยนตามอธัยาศยั ซึ�งแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชื�อดงัใหท่้าน
ไดส้มัผสักบัภตัตาคารกว่า 30 แห่ง เพื�อลิ+มลองเมนูต่าง ๆ ที�ท่านชื�นชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นม
หลากหลายกว่า 300 รา้น เช่น BOSSINI,G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ล่องเรอื
กอนโดล่า CONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิช
ภายในโรงแรม หรอืจะเสี�ยงโชคคาสโิน ซึ�งมอียูท่ ั +งหมด 4 โซนใหญ่ (ไมอ่นุญาตใหเ้ดก็ที�มอีายตุํ�ากว่า 18 
ปี เขา้ไปภายในคาสโิน ไมอ่นุญาตทําการบนัทกึภาพใดๆภายในคาสโินทั +งสิ+นและควรแต่งกายสุภาพ 
(อาหารเยน็อิสระ เพื �อความสะดวกในการใช้เวลาอย่างเตม็ที �ในเวเนเชี �ยน) สมควรแก่เวลานําท่าน
เดนิทางสู่ ท่าเรือ (ใชเ้วลาเดนิทาง f ช.ม.) เพื�อเดนิทางสู่ สนามบิน CHECK LAP KOKฮ่องกง  

22.20        เหิรฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเที7ยวบินที7 CX709        (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
00.10        ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ…. 

_/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\_ 
 

ควรเตรียมกระเป๋าแบบมีลอ้สาํหรบัลากได ้เพื�อสะดวกแก่การเดินทาง 
คณะเดินทางนอ้ยกว่า #$ ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัร ์แตมี่ไกดท์อ้งถิ�นดแูล 

คณะเดินทาง #$ ท่านขึ* นไป มีหวัหนา้ทวัรค์นไทยบริการและดแูลตลอดเสน้ทาง 
รายการนี* จะเขา้รา้นรฐับาลจนี เพื�อโปรโมทการท่องเที�ยว แตล่ะรา้นใชเ้วลาในการนาํเสนอประมาณ 0$ นาที - # ชั �วโมง 

 

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั งนี ขึ นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน 
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรกัษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคัญ 

(ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�สายการ

บินมีการเรียกเก็บค่านํ ามนัเพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้  
 
 
อตัราคา่บรกิารนี/รวม 

• คา่ตั	วเครื�องบนิไป-กลับ (กรุ๊ป) โดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX) คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

• คา่ที�พัก 2 คนื พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกนั  
• คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
• คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
• คา่วซีา่กรุ๊ป 
 

อตัราคา่บรกิารนี/ไมร่วม   
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการทัวร,์ คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
• คา่ปรับ สําหรับนํ6าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากที�ทางสายการบนิกําหนดไว ้20 ก.ก.  
• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
• คา่วซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว / ตา่งชาต ิ



• คา่ธรรมเนยีมนํ6ามนัที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิในภายหลัง  
• คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 
• ค่าทปิไกดท์อ้งถิ�น วันละ 10 หยวนต่อท่าน และคนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อท่าน และหัวหนา้ทัวรว์ันละ 10 

หยวนตอ่ทา่น  
 
 

เอกสารใชสํ้าหรบัเดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางไทย ไมต่อ้งทําวซีา่) 
• หนังสอืเดนิทางที�มอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันที�เดนิทาง(วันที�บนิ) 

 
เงื!อนไขการชําระเงนิ  

• สําหรับการจอง ชําระมดัจําท่านละ 5,000 บาท ภายใน 2 วนั นบัจากวนัที!จอง พรอ้มส่งสําเนาหนังสือ
เดนิทางเพื�อเป็นการยนืยนัการเดนิทาง 

• คา่ทัวรส์ว่นเหลอืชําระเงนิกอ่น 20 วันกอ่นการเดนิทาง  
 

การยกเลกิและการเปลี!ยนแปลง  
• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางมากกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง  15-29 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั 6งหมด 

เงื!อนไขและขอ้กําหนดอื!น ๆ  
• อัตราค่าบรกิารคดิคํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยน และราคาตั	วเครื�องบนิในปัจจุบัน บรษัิทขอสงวนสทิธิBในการ

ปรับเปลี�ยนราคาคา่บรกิารในกรณีที�มกีารขึ6นราคาคา่ตั	วเครื�องบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั 
• คา่ธรรมเนยีมนํ6ามนั หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลี�ยนไดป้รับขึ6นในชว่งใกลว้ันที�คณะจะเดนิทาง  
• บรษัิทรับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยวเทา่นั6น 
• หากทา่นถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั6นๆ ปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถอื

เป็นเหตุผลซึ�งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯทางบรษัิทขอสงวนสทิธิBที�จะไม่คืนเงนิ
บางสว่นหรอืทั 6งหมด  

• บรษัิทขอสงวนสทิธิBที�จะไมรั่บผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของ
สายการบนิ,อบุัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ต่างๆ ที�เกดิเหนือ
อํานาจควบคมุของบรษัิท 

• ในระหวา่งการทอ่งเที�ยวนี6 หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใด ๆ ไมว่่าทั 6งหมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิB ไมส่ามารถ
เรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้ 

• หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั	วเครื�องบนิขากลับซึ�งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิBในการยกเลกิ หรอืเปลี�ยนกําหนดการเดนิทาง หากมผีูร้ว่มเดนิทางในคณะทัวร ์ไมค่รบตามที�

กําหนดไว ้ 
• คา่บรกิารที�ทา่นชําระกบัทางบรษัิทเป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้บับรษัิทตัวแทนแตล่ะ

แหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดังนั6นหากทา่นมเีหตอุนัใดที�ทําใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้
ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

• บรษัิทขอสงวนสทิธิBที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั 6งนี6ทางบรษัิท จะ
ยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ   


