
 

 

 

 

 

 
 
 

เยอืนยุโรปกลางเอเชีย  วดัอาม่า ,โบสถเ์ซนตป์อล, เยี�ยมชมเวเนเชี�ยน 

ชมความงามพระราชวงัหยวนหมิง+โชวสุ์ดอลงัการกบันกัแสดงกว่ารอ้ยชีวิต 
หมุนกงัหนั แกช้ง ขอพรรบัโชคลาภ ณ วดัแชกงหมิว 

ชอ้ปปิ) งยา่นดงัอาทิถนนนาธาน+เซนาโดส้แควร+์ หลอวู่ ซิตี)  + ตลาดกงเป่ย 
เยอืน THE PARISIAN MACAO  

 

 

พิเศษ;. เมนูพิเศษ เป๋าฮื) อ+ไวนแ์ดง/เป็ดปักกิ�ง 
พิเศษB. โชวสุ์ดอลงัการ ณ พระราชวงัหยวนหมิง  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ) น 

;B.FF น.    พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั)น 4 ประตู H เคานเ์ตอร ์M สายการบิน CATHAY PACIFIC  
พบเจา้หนา้ที�ทาํการเช็คอินตั �ว 

;K.;K น.     บินลดัฟ้า สู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน CX 654 บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง  
 (มีจอสว่นตวัทุกที�นั �ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
;Q.KF น.     ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B”จากนั.น

นําท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า  ซึ�งเป็นสะพานที�ถือไดว้่าเป็นสะพานรางคู่  ที�ยาวที�สุดในโลก
เพื�อเดินทางสู่ เซิ�นเจิ) น โดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั �วโมง) เซิ�นเจิ. น เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีเนื. อที� 
:,<:< ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซิ�นเจิ. นไดร้บัการวางระบบผังเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิทัศน์และ
สภาพแวดลอ้มที�เป็นระเบียบสวยงาม 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (;)   
นําท่านเขา้สู่ที�พกั พกัที� FX HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 
วนัที�สอง เซิ�นเจิ) น – ชอ้ปปิ) งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์

อนัตระการตา 
 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (B)   
จากนั.นนําท่านชอ้ปปิ. งที� หลอหวู่ พบกบัสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ�นเจิ. น ซึ�งคนไทยรูจ้กั            
ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา 
เสื. อผา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซื. อเป็นของฝากสําหรับคนที�ท่านรัก และตัวท่านเอง และใหท่้านไดร้ับ
เลือกชม รา้นหยก สินคา้โอท็อปของเมืองจีน 



 

 

 

 

 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (a)   
บ่าย จากนั.นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโคช้ แวะชม ผลิตภัณฑที์�ทาํจากผา้ไหมจีน             

ที�มีชื�อเสียงโดยเฉพาะผา้หม่ไหมที�หม่อุ่นในหนา้หนาว และเยน็สบายในหน้ารอ้น นําท่านสู่ตลาด
ใตดิ้นกงเป่ยหรือตลาดใตดิ้น แหล่งชอ้ปปิ. งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินคา้มากมายใหท่้าน
เลือกซื. อ อาทิเช่น โทรศพัทมื์อถือ, เกมสบ์อย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเทา้, เสื. อผา้ตามแฟชั �น
ตามฤดูกาลในช่วงนั.น, ผลไม,้ อาหาร และขนม  นําท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ�งเป็นสวน
จาํลองจากสวนหยวนหมิงที�นครปักกิ�ง หลงัถูกทาํลายโดยพนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหาย
จนยากแก่การบรูณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหม่ไดง้บประมาณก่อสรา้งถึง 600 ลา้นหยวน  สรา้ง
ขึ. นใหม่อีกครั.ง ณ ใจกลางของ ภเูขาชิลิน ในเมืองจไูห่ ทาํใหส้วนแห่งนี. โอบลอ้มดว้ยขุนเขาที�เขียว
ชอุ่ม และมีพื. นที�ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ�งมีขนาดเท่ากบัสวน
เดิมในกรุงปักกิ�ง สิ�งที�ทาํใหส้วนหยวนหมิงหยวนแหง่ใหม่ มีความแตกต่างกบัสวนเก่าที�ปักกิ�ง คือ
การเพิ�มเติมและตกแตกสวนที�เป็นศิลปะแบบตะวนัตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวน
ใหม่ จึงถือไดว้่าเป็นสถานที�ท่องเที�ยวซึ�งจาํลองมาจากสถานที�ในประวติัศาสตร ์มีคุณค่าทั.งในแง่
วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที�ยว สวนนี. ไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตั.งแต่วนัที� 1
กุมภาพนัธ ์ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มีภูเขาโอบรอบทั.ง 3 ดา้น ดา้นหน้าเป็นพื. นที�ราบ สิ�งก่อสรา้ง
ต่างๆ สรา้งขึ. นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ. น  มีมากกวา่ 100 ชิ. น อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง 
ประตตูา้กง ตาํหนักเจิ. งตา้กวางหมิง สะพานเกา้เลี. ยว 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (4)  เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื) อ+ไวนแ์ดง 
จากนั.นชม โชวอ์นัตระการตาดว้ยแสง ส ีเสยีง ซึ�งใชผู้แ้สดงกวา่ 100 ชีวิต ซึ�งประกอบดว้ยการ
แสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่น
ต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถดูโชวไ์ด ้ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิhในการคืนเงินค่าโชวท่์านละ iF เหรยีญ) 
นาํท่านเขา้สูที่�พกั 365 ART HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที�สาม      ถนนคู่รกั – เก็บภาพประทบัใจอนุสาวรียห์วีหนี� – มาเกา๊ - นมัสการเจา้แม่กวนอิม/ชิม
ขนมพื) นเมือง -  วดัอาม่า - โบสถเ์ซนตป์อล - ชมเดอะเวเนเชี�ยน – แวะชมหอไอเฟล THE 
PARISIAN MACAO – จูไห่   

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)   
จากนั.น นําท่านนั�งรถผ่านชมทิวทศัน์ของ ถนนคู่รกั 
The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที�สวยงามแสน



 

 

 

 

 

จะโรแมนติก ซึ�งรฐับาลเมืองจไูห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรบัพกัผ่อนหยอ่น
ใจ และที�ไดชื้�อวา่ถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี. ไดมี้การนําเกา้อี.  หรือ
มา้นั�งซึ�งทํามาสาํหรบั 2 คนนั�งเท่านั.น จึงไดชื้�อว่าถนนคู่รกั ปัจจุบันเป็นที�นิยมของบรรดาคู่รกั 
แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี�”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห ่
บริเวณอ่าวเซียงห ูเป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถือไขมุ่กอยูริ่มทะเล และชมสินคา้ยาประจาํบา้น
ของชาวจีน ยาบวัหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกนํ้.ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวงฮ่องกงฟุต 
ฯลฯ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางขา้มด่านจูไห่ สู่ มาเก๊า ซึ�งเป็นเมืองที�มีประวติัศาสตร์อัน
ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเกา๊เป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาว
จีนกวางตุง้และฟเูจี. ยนเป็นชนชาติดั.งเดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษที� 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือ
เขา้มายงัคาบสมุทรแถบนี. เพื�อติดต่อคา้ขายกับชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบนี.  ที�
สําคัญคือชาวโปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเ รืองทางด้านสถาปัตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขา้มาอย่างมากมาย ทําใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองที�มีการ
ผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรียกไดว้่าเป็น "ยุโรปใจกลาง
เอเชีย"                 

เที�ยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)     
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาเกา๊ นําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวดัที�เก่าแก่ที�สุดและเก็บรกัษา

ศิลปะวตัถุเก่าแก่ซึ�งมีมูลค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที�คงอยูม่าไดย้าวนาน
ที�สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF 
BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN  
จากนั.นผ่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้แม่กวนอิมปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิhทั.ง
องค ์มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตนั ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ย 
สะทอ้นกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคนี์. เป็นเจา้แม่
กวนอิมลกูครึ�ง คือปั. นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่ว่ากลบัมีพระพกัตรเ์ป็นหน้าพระแม่มารี ที�เป็น
เชน่นี. ก็เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมที�โปรตุเกสตั.งใจสรา้งขึ. นเพื�อเป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ในโอกาส
ที�ส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน และนําท่านชม วิหารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี. เคยเป็นส่วนหนึ�งของ
วิทยาลยัเซนตป์อล ซึ�งก่อตั.งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบ
ตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึ. นในปี 1580 แต่ถูกทาํลายถึงสอง
ครั.ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลาํดบั จนกระทั �งเกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั.งวิทยาลยั และ
โบสถถ์ูกทาํลายจนเหลือแต่ดา้นหน้าของตึกฐานโบสถส์่วนใหญ่ และบนัไดดา้นหน้าของตึกแสดง
ใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยูที่�นี� เพียงแหง่เดียวเท่านั.นในโลก   



 

 

 

 

 

นําท่านเยี�ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญท่านสมัผัส
บรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิ�งอาํนวยความสะดวกที�ให ้
ความบนัเทิง และสถานที�ชอ้ปปิ. งที�แกรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชื�อดงัมากมาย
กวา่ 350 รา้น ใหท่้านไดส้มัผัสกบัภตัตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื�อลิ. มลองเมนูต่างๆ ที�ท่านชื�นชอบ 
ท่านสามารถนั�งเรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่นรายการ) หรือ
จะเสี�ยงโชคคาสิโน ซึ�งมีอยูท่ั.งหมด 4 โซนใหญ่   
 
 
 
 
 

 
จากนั.นนําท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ใหท่้านไดส้มัผัสบรรยากาศของหอไอเฟล
จาํลอง  จากนั.นเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล ที�จาํลองมาจากฝรั �งเศส  ซึ�งหอไอเฟลที�มาเก๊าถือ
ไดว้่าเป็นหอไอเฟลจําลองที�ใหญ่ที�สุดและเหมือนจริงที�สุดในโลก โดยมีการประดับไฟทั.งหมด 
j,j<< ดวง และมีความสงูถึง kl ชั.น โดยท่านสามารถขึ. นไปชมวิวที�ชั.น m และ ชั.น km โดยที�ชั.น
นี. ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั�งโคไทของมาเก๊า สามารถขึ. นชมวิว
ไดต้ั.งแต่เวลา 4<.<-::.<< น. (โปรแกรมนี) ไม่รวมค่าขึ) นลิฟท)์ สมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางกลบัสู่จูไห่   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ค ํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (7)  เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ�ง  

นาํท่านเขา้สูที่�พกั 365 ART HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 



 

 

 

 

 

วนัที�สี�           วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน - ชอ้ปปิ) งนาธาน – กรุงเทพฯ 
 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)   
นําท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอรรี์� (ประมาณ 1 ชั �วโมง) นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว 
เพื�อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ที�เชื�อกนัว่าถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่สิ�ง
ชั �วรา้ยและ นําแต่สิ�งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะที�วดันี. ในวนัขึ. นปีใหม่ นําท่านเดินทางสู่ 
วัดหวังตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดันี. ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี โดย
ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี. เพื�อขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง  ไรโ้รคภัยนําท่านเยี�ยมชม
โรงงานจิวเวอรร์ี� ที�ขึ. นชื�อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที�ไดร้ับรางวลัอันดับเยี�ยม และใชใ้นการ
เสริมดวงเรื�องฮวงจุย้  นําท่านชมรา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท็อปทอ้งถิ�นของฮ่องกง ใหท่้าน
ไดช้มยาจีน ซึ�งถือเป็นภมิูปัญญาพื. นบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค 

 
 
 
 
เที�ยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (H)     
บ่าย จากนั.นนําท่านเดินทางสู่แหล่ง ชอ้ปปิ) งที�ยา่นจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ�งเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้

แบรนดเ์นมจากทั �วทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซื. อสินคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเต็มอิ�มจุใจ ไม่ว่าคุณ
จะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศนูยก์ารคา้ชั.นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ�งที�คุณตอ้งการ 
ศูนย์การคา้ที�กวา้งขวางเหล่านี. เป็นแหล่งรวมหอ้งเสื. อที�จําหน่ายสินคา้      แบรนด์เนมของ
ดีไซน์เนอรน์านาชาติชื�อดงัจากทั �วทุกมุมโลก อีกทั.งยงัเป็นที�ที�คุณสามารถจะอิ�มเอมกบัอาหารชั.น
เลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปปิ) งที� โอเชี�ยน
เทอรมิ์นัล แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั)นนาํที�มีใหเ้ลือกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น 
อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูที� Toy’s Us 

22.25 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC  เที�ยวบินที� CX 709 / CX 617 
00.15 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั.งก่อนทาํการ 
ออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 



 

 

 

 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ *** คณะยนืยนัการเดินทางที� p ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

อตัราค่าบรกิาร 

กาํหนดการเดินทาง 
 

รายละเอียดเที�ยวบิน 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  
B-a 
ท่าน 

; เด็ก B 
ผูใ้หญ่ 
เด็กมี
เตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มี
เตยีง 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

;i – ;� กรกฎาคม 2560 ขาไป CX654 (15.15 – 18.50 ) 
ขากลบั CX709 (22.25 – 00.15) H,HHH 9,999 9,999 a,KFF 

15 – 18 กรกฎาคม BK�F ขาไป CX654 (15.15 – 18.50 ) 
ขากลบั CX617 (21.25 – 23.15) H,HHH 9,999 9,999 a,KFF 

Fi – F� สงิหาคม 2560 ขาไป CX654 (15.15 – 18.50 ) 
ขากลบั CX709 (22.25 – 00.15) ;F,HHH ;F,HHH ;F,HHH a,KFF 

;Q – B; สงิหาคม 2560 ขาไป CX654 (15.15 – 18.50 ) 
ขากลบั CX709 (22.25 – 00.15) ;F,HHH ;F,HHH ;F,HHH a,KFF 

BK - BQ สงิหาคม 2560 ขาไป CX654 (15.15 – 18.50 ) 
ขากลบั CX709 (22.25 – 00.15) ;F,HHH ;F,HHH ;F,HHH a,KFF 

F; – Fi กนัยายน 2560 ขาไป CX654 (15.15 – 18.50 ) 
ขากลบั CX709 (22.25 – 00.15) ;F,HHH ;F,HHH ;F,HHH a,KFF 

FQ – ;; กนัยายน BK�F ขาไป CX654 (15.15 – 18.50 ) 
ขากลบั CX709 (22.25 – 00.15) ;F,HHH ;F,HHH ;F,HHH a,KFF 

;K - ;Q กนัยายน 2560 ขาไป CX654 (15.15 – 18.50 ) 
ขากลบั CX709 (22.25 – 00.15) ;F,HHH ;F,HHH ;F,HHH a,KFF 

aF ก.ย. – Fa ต.ค. BK�F ขาไป CX654 (15.15 – 18.50 ) 
ขากลบั CX617 (21.25 – 23.15) ;F,HHH ;F,HHH ;F,HHH a,KFF 

;a – ;� ตลุาคม 2560 ขาไป CX654 (15.15 – 18.50 ) 
ขากลบั CX709 (22.25 – 00.15) 12,999 12,999 12,999 a,KFF 

B� – aF ตลุาคม 2560 ขาไป CX654 (15.15 – 18.50 ) 
ขากลบั CX709 (22.25 – 00.15) 12,999 12,999 12,999 a,KFF 

 
หมายเหต ุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจนีเพื�อโปรโมทสนิคา้พื) นเมือง ใน
นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ�งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรียนชี) แจงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก
รา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื) อหรอืไม่ซื) อขึ) นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการ
บงัคบัใดๆ ทั)งสิ) น และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สทิธิhในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ) นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน aFF หยวน / คน / รา้น 



 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี) รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ.าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน :< กก.  � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ : ท่านหรือ  k ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื. อที�ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 4,<<<,<<< บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราค่าบรกิารนี) ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 130 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม m% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย k% 
� ค่าทาํวีซาเดี�ยวตามโปรแกรม (เขา้ออกเมืองจีน 2 ครั.ง เป็นเงินจาํนวน 2500 บาท/ท่าน) 
• โรงแรมที�พกัที�อาจะมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ. นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลกั 
 

เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั.งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 15 วนั 

กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์.นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี.  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั.นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ

เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 



 

 

 

 

 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี.  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั.งหมด 
ทั.งนี.  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื. อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั.งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี.  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั.นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์. สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั.น 
2. ทวัรนี์. เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั.งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั.งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 4~ ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย m วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 4< วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 



 

 

 

 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิได้
ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั.งนี.  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ. นของนักท่องเที�ยว
ที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี. คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั.น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ. น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื. อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั.น  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ. นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 4<< 

มิลลิลิตรต่อชิ. น และรวมกันทุกชิ. นไม่เกิน 4,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 4 
ใบเท่านั.นถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั.น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั.น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื. อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื. อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี.  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ 
จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที�สงูมาก  


