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ทวัรฮ์อ่งกง ทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊ มาเกา๊ จูไห ่เซินเจิ้นจูไห ่เซินเจิ้น  44  วนั 2 คืนวนั 2 คืน  

  
เตม็อิม่สามเมือง ชอ๊ปป้ิง ณ ตลาดใตด้ินกงเป่ย  ซี่งเป็นแหลง่ใหญ่ของเมืองจูไห่มีสนิคา้มากมาย+มาเกา๊-เจา้แม่

กวนอมิรมิทะเล-วหิารเซนตป์อล-เซนาโดส้แควร ์-THE VENETIAN+ ชมทวิทศัน์ของถนนคู่รกั The Lover’s 

Road ถนนเรยีบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนตกิ + แวะถา่ยรูปกบัสาวงาม “หวหีน่ี” จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์+ กราบนมสัการสิง่

ศกัด์ิสทิธิ์ที่ชาวจูไห่ใหค้วามนบัถอื ณ วดัไป่เหลยีน (วดัดอกบวัขาว) + อสิระช๊อปป้ิง หลอหวู่ แหล่งช้อปป้ิงสินค้าราคาถกู

แหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน + ชมโชวน์ ้าพ ุ3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียงท่ีงดงามตระการตา + หมนุกงัหนัแกช้งขอพรรบัโชค

ลาภ ณ วดัแชกงหมิว + +ชอ้ปป้ิงย่านดงัอาทถินนนาธาน…   

พเิศษเมนู..เป๋าฮื้อ + ไวนแ์ดง 
 
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิคาเธย ์แปซฟิิค   

 

รหสั  HKG 509 
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พเิศษพเิศษแถมฟรกีระเป๋า แถมฟรกีระเป๋า SSaammssoonniittee  
***รายละเอยีดการเดินทาง*** 

วนัแรก   สนามบินสวุรรณภมู ิ  (-/-/-)                                                                                                                            

22.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู6 เคาน์เตอร ์M สายการบินคาเธย ์แป
ซิฟิค เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

            ***กรณุาใชก้ระเป๋าลอ้ลากเพื่อความสะดวกในการขา้มด่าน*** 

วนัสอง   สนามบินสวุรรณภมู-ิฮอ่งกง-มาเกา๊-เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล-วิหารเซนตป์อล-เซนาโดส้แควร ์-THE VENETIAN - 

จูไห-่ตลาดใตด้ินกงเป่ย   (-/เที่ยง/เยน็)                                                                                                                            

01.35 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบนิที่ CX 706  ** บรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง ** 
05.10 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิเช็กลบักอ๊ก ฮอ่งกง  หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ณะ

ท่านออก“Exit B”น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื และนัง่เรอืเฟอรร์ี่สู่เมอืงมาเกา๊ ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง ผ่าน

พธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  (เวลาทอ้งถิน่ที่ฮอ่งกง เรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

สู่มาเก๊า ซ่ึงเป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมูบ่า้นเกษตรกรรม
และประมงเลก็ๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที ่ 16 ชาว
โปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมุทรแถบนี้เพื่อตดิต่อคา้ขายกบัชาวจนี และมาสรา้งอาณานิคมอยูใ่นแถบนี้ ที่
ส าคญัคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปตัยกรรม และศลิปวฒันธรรมของชาติ
ตะวนัตกเขา้มาอย่างมากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวนัออกและ
ตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรยีกไดว้่าเป็น "ยโุรปใจกลางเอเชีย" น ำท่ำนเลือกซ้ือสินค้าพืน้เมืองทีข่ึน้ช่ือของมาเก๊า 
เช่น คุก้ก้ีอลัมอนด ์มะนำวโปรตุเกส ขนมผวัจ๋ำเมียจ๋ำ หมูแผน่สูตรพิเศษ น ้ำมนัปลำ 

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

บ่ำย ผำ่นชมเจ้าแม่กวนอมิริมทะเล หรือเจำ้แม่กวนอิมปรำงคท์องสร้ำงดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค ์มีควำมสูง 18 เมตร

หนกักวำ่ 1.8 ตนั ประดิษฐำนอยูบ่นฐำนดอกบวัดูงดงำมอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกำยเรืองรองเหลือง

อร่ำมงดงำมจบัตำ เจำ้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจำ้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จำ้แม่กวนอิม แต่วำ่กลบัมีพระ
พกัตร์เป็นหนำ้พระแม่มำรี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพรำะวำ่เป็นเจำ้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสร้ำงข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บั
มำเก๊ำในโอกำสท่ีส่งมอบมำเก๊ำคืนใหก้บัจีน และน าท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของ
วทิยาลยัเซนตป์อล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรก
ของเอเชยีตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูกท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 
ตามล าดบั จนกระทัง่เกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลยั และโบสถถ์ูกท าลายจนเหลอืแต่ดา้นหน้าของตกึฐาน
โบสถส์่วนใหญ่ และบนัไดหน้าดา้นหน้าของตกึแสดงใหเ้หน็ถงึสไตลผ์สมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมี
อยูท่ีน่ี่เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ในโลก แวะชมย่านเซนาโด้สแควร ์ถอืไดว้่าเป็นท าเลทองทางธุรกจิของมาเก๊า
เพราะรวบรวมสนิคา้คุณภาพและรา้นคา้ต่างๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผ้าทุกแบบทุกสไตล ์และยงัมสีนิคา้จากโรงงาน
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ผูผ้ลติสนิคา้ต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยูด่ว้ยเรยีกว่าชอ้ปป้ิงทีน่ี่แห่งเดยีวกค็ุม้เกนิพอ น าท่านเยีย่มชม THE 
VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรรูะดบั 6 ดาว เชญิท่านสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหมข่อง
เอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบนัเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลช๊
อป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัมากมายกว่า 350 รา้น ใหท้่านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้
ลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่เรอืกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการ) หรอืจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มอียูท่ ัง้หมด 4 โซนใหญ่ สมควรแก่เวลา เดินทำงสู่เมืองจูไห่ 

 

 
เยน็ น าท่านสู่ตลาดใตด้ินกงเป่ย แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินคา้มากมายใหท่้านเลือกซื้อ อาทิเช่น 

โทรศพัทม์ือถือ, เกมสบ์อย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเทา้, เสื้อผา้ตามแฟช ัน่ตามฤดูกาลในช่วงนัน้ , ผลไม ,้ 

อาหาร และขนม จากนัน้น าท่านชิมชาจนี เช่น อู่หลง ผูเออ ชารสชาตดิขีึ้นชื่อของจีน ท่านสามารถเลอืกซื้อฝากคน

ทางบา้นได ้

ค า่       บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร ( ม้ือที่1 )  อ่ิมอรอ่ยกบัเมนูพิเศษ  เป๋าฮ้ือ ไวนแ์ดง  
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัที่สาม  “หวหีน่ี”จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล - ถนนคู่รักThe Lover’s Road - เซินเจ้ิน - หลอหวู่ แหล่งช้อปป้ิง

สินค้าราคาถกูแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน-ชมโชวน์ ้าพ3ุมิติประกอบเพลงแสงสีเสียง     (เชา้/เที่ยง/เยน็)                                                                                                                            

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่ 2 ) 

 
 
 
 
 
 

 น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบัสำวงำม “หวหีน่ี” จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล สำวงำมกลำงทะเลสัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณ

อ่ำวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูริ่มทะเล นัง่รถผำ่นชมทิวทศัน์ของถนนคู่รัก The 

Lover’s Road ถนนเรียบชำยหำดท่ีสวยงำมแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบำลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ได้
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อยำ่งสวยงำมเหมำะส ำหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ และท่ีไดช่ื้อวำ่ถนนคู่รัก ก็เพรำะวำ่ภำยในบริเวณถนนริมชำยหำดแห่งน้ี

ไดมี้กำรน ำเกำ้อ้ี หรือมำ้นัง่ซ่ึงท ำมำส ำหรับ 2 คนนัง่เท่ำนั้น จึงไดช่ื้อวำ่ถนนคู่รัก ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของบรรดำคู่รัก 

จำกนั้นน ำท่ำนชมวดัไป่เหลยีน (วดัดอกบัวขาว) เป็นวดัซ่ึงมีววิทิวทศัน์สวยงำมมำก ภำยในบริเวณวดัจะมีบนัไดเดิน

ข้ึนไปกรำบนมสักำรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชำวจูไห่ใหค้วำมนบัถือ ไดแ้ก่ เทพเจำ้แห่งโชคลำภ, เทพเจำ้กวนอู, เจำ้แม่กวนอิม 

ตำมบนัไดท่ีข้ึนไปทั้งสองขำ้งทำงจะมีตน้สนปลูกไวต้ลอดสองขำ้งทำง บรรยำกำศร่มร่ืนมำก เม่ือท่ำนไดก้รำบไหวส่ิ้ง
ศกัด์ิสิทธ์ิภำยในวดัครบหมดแลว้ บริเวณดำ้นนอกก็จะมีระฆงัไวใ้หค้นท่ีไปขอพรตี เพื่อใหพ้รท่ีขอสมดัง่ท่ีปำรถนำ 

ในกำรตีเขำบอกใหตี้ 3 คร้ัง แลว้พรท่ีขอก็จะสัมฤทธ์ิผล และชมสินคำ้ยำประจ ำบำ้นของชำวจีน “ยาบัวหิมะ” 

สรรพคุณหลำกหลำยแกน้ ้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะชมผลิตภณัฑท่ี์ท ำจำกผ้าไหม

จีนท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพำะผำ้ห่มไหมท่ีห่มอุ่นในหนำ้หนำว และเยน็สบำยในหนำ้ร้อน 

เที่ยง     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 3) 
เดนิทางสู่เซินเจ้ินโดยรถโคช้ ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั น าท่านเทีย่วชมเมอืงเซินเจ้ิน 
เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่ 2,020 
ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิน้ไดร้บัการวางระบบผงัเมอืงอยา่งด ี มสีภาพภูมทิศัน์ และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็น
ระเบยีบสวยงาม และเดนิทางสู่ หลอหวู่ แหล่งช้อปป้ิงสินค้าราคาถกูแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน ซึง่คนไทยรูจ้กัใน
นามมาบุญครองเมอืงไทยมสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู ่เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้
เป็นของฝากส าหรบัคนทีท่่านรกั และตวัท่านเอง  

ค า่       บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร ( ม้ือที4่ )   
สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ Happy Coast ดินแดนแห่งความสขุริมทะเล สถานทีซ่ึง่ตัง้อยูใ่นยา่นธุรกจิหลกัของเซนิ
เจิน้เบย ์ พืน้ทีป่ระมาณ 125 ลา้นตารางเมตร เป็นโครงการทีแ่สดงถงึวฒันธรรมดา้นท่องเทีย่ว, บนัเทงิ, ชอ้ปป้ิง, 
รา้นอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมาย พรอ้มกบัชมโชวน์ ้าพ ุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียงท่ีงดงาม
ตระการตา และน าท่านเขา้ทีพ่กั 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SHANSHUI HOTEL / FX HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 
 

วนัที่สี ่       เซินเจ้ิน-ฮ่องกง-วดัแชกงหมิว-วดัหวงัต้าเซียน-ช้อปป้ิง-กรงุเทพฯ  (เชา้/กลางวนั/-)                                                                               

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่ 5)  

 
 

 

 

 

http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/0-1-21-ทัวร์ฮ่องกง.html


ทวัรฮ่์องกง : ทวัรฮ่์องกง มาเกา๊ จไูห่ เซินเจ้ิน  4 วนั 2 คืน (CX) : รหสั HKG509 

 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ  ใชเ้วลำประมำณ 1 ชัว่โมง น าท่านเทีย่วชมวดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนัน า

โชค วดันี้ตัง้อยูท่ีต่ าบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปี
ผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชาในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูป ัน้
เจา้พ่อแช ้ ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธป์ระจ าวดั ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิ
กลยีคุมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึน้ทัว่ประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก่้อเกดิบุรษุชาตนิกัรบทีช่ื่อว่าขนุพล แช ้ ก๊ง ทีไ่ด้
ยกทพัไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองกไ็ดช้ื่อว่าเป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อว่าไมเ่คยแพใ้คร 
เพราะไมว่่าจะยกทพัไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านกไ็ดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่าย
เช่นกนั ดาบไรพ้่ายของท่าน คนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสงู 
ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคาร ทีม่ชีื่อว่า
ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหนัน าโชคทีม่ ี
ชื่อเสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่มว่่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้  
เพื่อเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้  

เที่ยง     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 6 ) 
น าท่านเยีย่มชมโรงงานจิวเวอรร่ี์ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่มยอด และน ำท่ำน
เยีย่มชมสมุนไพรจีน ซ่ึงถือเป็นสินคำ้เพื่อสุขภำพสำมำรถเลือกซ้ือเป็นของฝำกแด่คนทำงบำ้น น าท่านสู่วดัหวงัต้า
เซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวดัเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ทีไ่มม่วีนัเสื่อมคลายไปจากความ
ศรทัธาของประชาชนชาวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ากมวลชนจ านวนมากทีม่าสกัการะ หรอืแมก้ระทัง่ควนัธปูคละคลุง้ไป
ทัว่บรเิวณ ท่านเทพเจา้หวงัตา้เซยีน เดมิท่านชื่อ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษยเ์ดนิดนิธรรมดาคนหน่ึง ทีม่จีติเมตตาต่อ
ชาวโลก ท่านมคีวามกตญัญตู่อพ่อแมส่งูมาก และช่วยพ่อแมต่ัง้แต่เลก็ ท างานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวนัหนึ่งท่านได้
พบกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศกึษาร ่าเรยีนวชิาบนภเูขาไกล ท่านหว่องชอ้เผ่งกอ้ตดัสนิใจตามนกัพรตท่าน
นัน้ไปศกึษาร ่าเรยีนวชิา ท่านขยนัหมัน่เพยีรเรยีนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้ เมือ่
ท่านไดร้ ่าเรยีนวชิาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้าอาจารยข์องท่านกลบัมา ใชว้ชิาความรูด้า้นสมุนไพร เพื่อบ าเพญ็
ประโยชน์ เดนิทางรกัษาประชาชนจนีทีเ่จบ็ไข ้ ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปทัว่ทุกสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญ่ใน
ประเทศจนี ท่านหวงัตา้เซยีนไดใ้ชว้ชิาการแพทย ์ จดัยาสมนุไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพื่อต่อสูก้บัโรครา้ย ตลอดอายขุยั
ทองท่าน ไดม้ลีกูศษิยม์ากมายทีเ่คารพท่านและร ่าเรยีนวชิาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกยอ่งใหท้่านเป็น
เทพหว่องไท่ซนิ และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พื่อกราบสกัการะ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่แหล่งช้อปป้ิงท่ีย่านจิมซาจุ่ย 
ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมมุโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ประเภทต่างๆ 
อยา่งเตม็อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใด ศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณ
ตอ้งการศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้ เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาติ
ชื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลกอกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรู เลอืกอรอ่ยกบั
รา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่ โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีห้
เลอืกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & 
SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่Toy’s Us 
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..กรุณาตรงต่อเวลานดัหมายเพื่อเดนิทางสู่สนามบนิ..... (อสิระอาหารเยน็) 
21.35 น.   บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิคาเธย ์แปซิฟิค เทีย่วบนิที ่CX 617 

   * บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง * 

23.35 น.   คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

** หากท่านทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรือ 

เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

  ขอบพระคุณทกุท่านที่ใชบ้รกิาร  
(กรุป๊ออกเดินทางไดต้ ัง้แต่  10 ท่านข้ึนไป ) 

 

.…………………………กรณีคณะออกเดนิทางได…้…………………… 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน  ออกเดนิทาง  (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดนิทาง  (มหีวัหนา้ทวัร)์    

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง  

 
อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

29 ต.ค. 58 1 พ.ย. 58 

10,999.- 3,500.- 
31 ต.ค. 58 3 พ.ย. 58 

5 พ.ย. 58 8 พ.ย. 58 

9,999.- 3,500.- 
12 พ.ย. 58 15 พ.ย. 58 

19 พ.ย. 58 22 พ.ย. 58 

26 พ.ย. 58 29 พ.ย. 58 

8 ธ.ค. 58 11 ธ.ค. 58 

12,999.- 3,500.- 
19 ธ.ค. 58 22 ธ.ค. 58 

26 ธ.ค. 58 29 ธ.ค. 58   

 
ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจนีทุกเมือง (ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิน้) ก าหนดให้มี
การประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล (หยก, บัวหิมะ, ผ้า
ไหม, สมุนไพร, จวิเวอร์ร่ี)  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทัวร์ จงึเรียน
ให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือ

ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน 
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ถ้าท่านไม่เดนิทางตามรายการ ท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่  
(กรณไีม่ลงร้าน รัฐบาล ตามโปรแกรมเพิม่ร้านละ 300 หยวน / ท่าน) 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 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 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ อตัรา 120 หยวน/ทริป/ต่อท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

 เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 6,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

  กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

    4. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทยและทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาใหเ้ม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ 

       เดินทางบรษิทัฯสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

     5.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
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    6. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

เงื่อนไขการจองพเิศษ 

ช าระเงินค่าทวัร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาพาสปอร์ตเพือ่ออกตั๋วเคร่ืองบินภายใน 5 วนั 

***ออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ทุกกรณี*** 

***กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตั๋วรถไฟ, ซ้ือตั๋วรถโดยสาร และ

จองห้องพกั เพือ่ประโยชน์ของลูกค้า*** 

เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง 

- หนงัสือเดินทำงท่ีมีวนัก ำหนดอำยใุชง้ำนเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีจะออกเดินทำง 

- ตอ้งมีหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ 

***ลูกค้าท่านในมีวซ่ีาจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วซ่ีาในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน บริษัทฯ ทวัร์ไม่

สามารถยืน่เป็นวซ่ีากรุ๊ปให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต 

กรณีทีม่ีค่าใช้จ่ายเกดิขึน้ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบเองทั้งหมด*** 

เงื่อนไขการยกเลกิ  

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25-30 วนั  / คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด หรือเก็บค่ำใชจ่้ำยบำงส่วนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 11-24 วนั / เก็บค่ำใชจ่้ำย 5,000-10,000 บำท แลว้แต่กรณี 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-10 วนั  / เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจบ็ท่ีนอกเหนือควำมรับผดิชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบำง

ประกำร เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

2.  เน่ืองจำกสภำวะน ้ำมนัโลกท่ีมีกำรปรับรำคำสูงข้ึน ท ำใหส้ำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมนัข้ึนในอนำคต ทำง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษีน ้ำมนัเพิ่มตำมควำมเป็นจริง เพรำะทำงบริษทัยงัไม่ไดร้วมภำษีน ้ำมนัใหม่ท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
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3. เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้

ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำร 

เดินทำงในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน 

5. กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงม้ือไม่เท่ียวตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหกัค่ำบริกำรคืนได ้ เพรำะกำรช ำระค่ำทวัร์เป็นไปใน

ลกัษณะเหมำจ่ำย  

6. เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ 

ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆ 

7. กำรท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีกำรเขำ้ชมสินคำ้ของทำงรัฐบำล เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวดงักล่ำว  คือร้ำน

หยก ร้ำนบวัหิมะ ร้ำนผำ้ไหม ร้ำนขนม ร้ำนจิวเวอร์ร่ี เป็นตน้ หำกท่ำนใดไม่เขำ้ร้ำนดงักล่ำวจะตอ้งจ่ำยค่ำทวัร์เพิ่ม ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่ำวแลว้ 

 
 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 
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- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 
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