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เต็มอิม่สี่เมือง ชอ๊ปป้ิง ณ ตลาดใตดิ้นกงเป่ย  ซ่ีงเป็นแหลง่ใหญ่ของเมืองจูไหมี่สนิคา้มากมาย - มาเกา๊ 

เจา้แม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร ์ - THE VENETIAN -เยือน THE PARISIAN 

MACAO-ชมทิวทศัน์ของถนนคู่รกั The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก - แวะ

ถา่ยรูปกบัสาวงาม “หวีหน่ี” จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์  กราบนมสัการสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ที่ชาวจูไห่ใหค้วามนับถอื ณ วดัผู่โถว - 

อสิระช๊อปป้ิง หลอหวู่แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น - ชมโชวน์ ้ าพุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสี

เสยีงที่งดงามตระการตา - หมนุกงัหนัแกช้งขอพรรบัโชคลาภ ณ วดัแชกงหมิว - ชอ้ปป้ิงยา่นดงัอาทิถนนนาธาน… 

พเิศษเมนู..เป๋าฮื้อ + ไวนแ์ดง 
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน์ 
 

พเิศษแถมฟรกีระเป๋า Samsonite 
 

***รายละเอยีดการเดินทาง*** 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-มาเกา๊-เจา้แม่กวนอิมรมิทะเล-วิหารเซนตป์อล 

                  เซนาโดส้แควร-์THE VENETIAN  THE PARISIAN MACAO - จูไห่-ตลาดใตด้ินกงเป่ย  

                                                                   (-/เที่ยง/เยน็) 

** หากท่านที่ตอ้งซ้ือตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ)กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้ง 

ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

00.01 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาเตอร ์K ประตู 5-6 สายการบิน

ฮ่องกง แอรไ์ลนเ์จา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

03.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 762 หรอื HX 774** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

07.05น. เดินทางถึง สนามบินเช็กลบักอ๊ก ฮ่องกงหลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ย

แลว้ ใหค้ณะท่านออก“Exit B”น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ และนัง่เรือเฟอรร่ี์สู่เมืองมาเกา๊ ใชเ้วลา

ประมาณ 1 ชัว่โมง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถ่ินที่ฮ่องกง เรว็กว่า

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)สูม่าเกา๊ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจในอดีตมา

เกา๊เป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟเูจี้ ยนเป็นชนชาติ

ดั้งเดิม จนมาถึงชว่งตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อ

คา้ขายกบัชาวจีนและมาสรา้งอาณานิคมอยูใ่นแถบน้ีท่ีส าคญัคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความ

เจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมายท า

ใหม้าเกา๊กลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวัจน

9,999.- 
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เรียกไดว้า่เป็น"ยุโรปใจกลางเอเชีย" น าท่านเลือกซ้ือสนิคา้พ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือของมาเกา๊ เชน่ คุก้

ก้ีอลัมอนด ์มะนาวโปรตุเกส ขนมผวัจ๋าเมียจ๋า หมแูผ่นสตูรพิเศษ น ้ามนัปลา 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ( ม้ือท่ี1 ) 

บ่าย ผ่านชม เจา้แม่กวนอิมรมิทะเล หรือเจา้แม่กวนอิมปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์มี

ความสงู 18 เมตรหนักกวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้นกบั

แดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตาเจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลกูคร่ึง 

คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิมแต่วา่กลบัมีพระพกัตรเ์ป็นหนา้พระแม่มารีท่ีเป็นเชน่น้ีก็เพราะวา่เป็น

เจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ในโอกาสท่ีส่งมอบมาเกา๊คืน

ใหก้บัจีนและน าท่านชม วิหารเซนตป์อล โบสถแ์หง่น้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยัเซนตป์อล ซ่ึง

ก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแหง่แรกของเอเชีย

ตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครั้ง ในปี1595 และ1601 

ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั้งวิทยาลยัและโบสถถ์ูกท าลายจนเหลือแต่

ดา้นหนา้ของตึกฐานโบสถส์่วนใหญ่และบนัไดหน้าดา้นหนา้ของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สม

ระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียงแหง่เดียวเท่าน้ันในโลก แวะชมยา่น เซนาโดส้

แควร ์ถือไดว้า่เป็นท าเลทองทางธุรกิจของมาเกา๊เพราะรวบรวมสินคา้คุณภาพและรา้นคา้ต่างๆ ไว ้

มากมาย มีเส้ือผา้ทุกแบบทุกสไตล ์และยงัมีสินคา้จากโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆ ของมาเกา๊วางขาย

อยูด่ว้ยเรียกวา่ชอ้ปป้ิงท่ีน่ีแหง่เดียวก็คุม้เกินพอน าท่านเยีย่มชม THE VENETIAN MACAUโรงแรม

คาสิโนหรรูะดบั 6 ดาว เชิญท่านสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแหง่ใหม่ของเอเชียภายใน

พรอ้มสรรพดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนดแ์คนแนลช๊

อป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 รา้น ใหท่้านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 

แหง่ เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ ท่านสามารถนัง่เรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิช

ภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่นรายการ) หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยูท่ั้งหมด 4 โซนใหญ่  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศของหอไอเฟล

จ าลอง  จากน้ันเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล ท่ีจ าลองมาจากฝรัง่เศส  ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมาเกา๊ถือ

ไดว้า่เป็นหอไอเฟลจ าลองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเหมือนจริงท่ีสุดในโลก โดยมีการประดบัไฟทั้งหมด 

6,600 ดวง และมีความสงูถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถขึ้ นไปชมวิวท่ีชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยท่ีชั้นน้ี

ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝัง่โคไทของมาเกา๊ สามารถข้ึนชมวิวได้
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ตั้งแต่เวลา 10.0-22.00 น. (โปรแกรมน้ีไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง

กลบัสู่จูไห่   

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ น าท่านสู่ตลาดใตด้ินกงเป่ย แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมืองจไูหมี่สินคา้มากมายใหท่้านเลือกซ้ือ 

อาทิเช่น โทรศพัทมื์อถือ, เกมสบ์อย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ตามแฟชัน่ตามฤดกูาล

ในชว่งน้ัน, ผลไม,้ อาหาร และ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่  ณภตัตาคาร ( ม้ือท่ี2 )อ่ิมอรอ่ยกบัเมนูพิเศษ  เป๋าฮ้ือ ไวนแ์ดง 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั JINJIANG INN HOTEL หรอืเทียบเท่า 3*  พกัเมืองจูไห่ 

วนัที่สอง “หวีหน่ี”จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์-ถนนคู่รกัThe Lover’s Road -วดัผู่โถว-เซินเจิ้ น -หลอหวู่แหล่งชอ้ป

ป้ิงสนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้ น-ชมโชวน์ ้าพุ3มิตปิระกอบเพลงแสงสเีสยีง  

                                                                                              (เชา้/เที่ยง/เยน็) 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่ 3 ) 

 

 

 

 

 

 

น าท่านแวะถ่ายรปูกบัสาวงาม “หวีหน่ี” จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณข์องเมือง

จูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล นัง่รถผ่านชมทิวทัศน์

ของถนนคู่รกัThe Lover’s Roadถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรฐับาลเมืองจไูห่

ไดต้กแต่งภูมิทัศน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และท่ีไดช้ื่อว่าถนนคู่รัก ก็

เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหง่น้ีไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือมา้นัง่ซ่ึงท ามาส าหรบั 2 คนนัง่

เท่าน้ัน จึงไดช้ื่อวา่ถนนคู่รกั ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รกั จากน้ันน าท่านสู่ วดัผู่โถวนมสัการ

องคส์ังกระจายเพ่ือความอุดมสมบูรณ์นมัสการเจา้แม่กวนอิมเพ่ือความโชคดีนมสัการองค์อมิตร

พุทธเจา้เพ่ือการมีสุขสวสัดีและนมสัการพระพุทธเจา้ 4 พระองคเ์พ่ืออายุยืนนาน ...และชมสินคา้
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ยาประจ าบา้นของชาวจีน“ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ ารอ้นลวก, แผลไฟไหม ,้ แก้

ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 4) 

เดินทางสู่เซินเจิ้ น โดยรถโคช้ ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง แวะชมหยก ท่ีมีชื่อเสียงของจีน และชม

ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้ไหมจนีท่ีมีชื่อเสียงโดยเฉพาะผา้หม่ไหมท่ีหม่อุ่นในหนา้หนาว และเย็นสบาย

ในหนา้รอ้นอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั น าท่านเท่ียวชมเมืองเซินเจิ้ น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของ

จีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีเน้ือท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร 

ตวัเมืองเซินเจิ้ นไดร้บัการวางระบบผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพภมิูทศัน์ และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น

ระเบียบสวยงาม  

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณภตัตาคาร ( ม้ือท่ี5 ) 

สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ Happy Coastดินแดนแห่งความสุขรมิทะเล สถานท่ีซ่ึงตั้งอยูใ่นยา่น

ธุรกิจหลกัของเซินเจิ้ นเบยพ้ื์นท่ีประมาณ 125 ลา้นตารางเมตรเป็นโครงการท่ีแสดงถึงวฒันธรรม

ดา้นท่องเท่ียว, บนัเทิง, ชอ้ปป้ิง, รา้นอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมาย พรอ้มกบัชมโชว์

น ้าพุ 3 มิตปิระกอบเพลงแสงสเีสยีงที่งดงามตระการตา และเดินทางสู่หลอหวู่แหล่งชอ้ปป้ิง

สนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้ น ซ่ึงคนไทยรูจ้กัในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินคา้

มากมายหลายหมวดหมู่ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เส้ือผา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก

ส าหรบัคนท่ีท่านรกั และตวัท่านเอง จากน้ันน าท่านเขา้ท่ีพกั 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SHANSHUI HOTEL / FX HOTEL หรอืเทียบเท่า 3*พกัเมืองเซินเจิ้ น 

วนัที่สาม เซินเจิ้ น-ฮ่องกง-วดัแชกงหมิว-วดัหวงัตา้เซียน-ชอ้ปป้ิง-กรุงเทพฯ  (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 6) 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยรถไฟ ( หรอืรถบสั ) ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง น าท่านเท่ียวชม 

วดัแชกงหมิว หรอื วดักงัหนัน าโชควดัน้ีตั้งอยูท่ี่ต าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็น

วดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึ้ นเม่ือ 400 กวา่ปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ขึ้ นชื่อลือชาในเร่ือง

ความศกัด์ิสิทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรพัยสิ์นเงินทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พอ่แช ้กง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็น

ส่ิงศกัด์ิสิทธป์ระจ าวดั ต านานเล่าวา่ในชว่งปลายของราชวงศช์ิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อ

จลาจลแข็งเมืองขึ้ นทัว่ประเทศ และเหตุการณน้ี์ไดก้่อเกิดบุรุษชาตินักรบท่ีชื่อวา่ขุนพล แชก้ง๊ ท่ีได้

ยกทพัไปปราบปรามความวุน่วายท่ีเกิดขึ้ นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อวา่เป็นนักรบท่ีไดช้ื่อ

วา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่วา่จะยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของ

ท่านก็ไดช้ื่อวา่เป็นดาบไรพ้า่ยเช่นกนั ดาบไรพ้า่ยของท่านคนจีนถือวา่มีความเป็นมงคลในดา้นของ
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ศาสตรฮ์วงจุย้ในเชิงของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสงูธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถึงกบัจ าลองดาบ

ของท่านไปก่อสรา้งตึกส านักงานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อวา่ตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกท่ีถือเป็นสญัลกัษณ์

ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจี้ กงัหนัน าโชคท่ีมีชื่อเสียงของวงการการ

ท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไม่วา่ทวัรไ์หนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี เพื่อ

เสริมสรา้งบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิตดว้ยกนัทั้งส้ิน 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 7) 

น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจวิเวอรร์ี่ ท่ีขึ้ นช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม

ยอดและน าท่านเยีย่มชมสมุนไพรจนีซ่ึงถือเป็นสินคา้เพ่ือสุขภาพสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากแด่

คนทางบา้นน าท่านสู่ วดัหวงัตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ หวอ่งไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่

อายุกวา่รอ้ยปี ท่ีไม่มีวนัเส่ือมคลายไปจากความศรทัธาของประชาชนชาวฮ่องกง สงัเกตไดจ้าก

มวลชนจ านวนมากท่ีมาสกัการะ หรือแมก้ระทัง่ควนัธูปคละคลุง้ไปทัว่บริเวณท่านเทพเจา้หวงัตา้

เซียน เดิมท่านช่ือ "หวอ่งชอ้เผ่ง" เป็นมนุษยเ์ดินดินธรรมดาคนหน่ึง ท่ีมีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่าน

มีความกตญัญตู่อพอ่แม่สงูมาก และชว่ยพอ่แม่ตั้งแต่เล็ก ท างานดแูลเล้ียงแพะ อยูม่าวนัหน่ึงท่าน

ไดพ้บกบันักพรต และนักพรตไดช้วนไปศึกษาร า่เรียนวิชาบนภเูขาไกล ท่านหวอ่งชอ้เผ่งกอ้

ตดัสินใจตามนักพรตท่านน้ันไปศึกษาร า่เรียนวิชา ท่านขยนัหมัน่เพียรเรียนจนบรรลุ จนท่าน

สามารถเสกกอ้นหินใหก้ลายเป็นแพะได ้ เม่ือท่านไดร้ า่เรียนวิชาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้าอาจารย์

ของท่านกลบัมา ใชว้ิชาความรูด้า้นสมุนไพร เพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ เดินทางรกัษาประชาชนจีนท่ี

เจ็บไข ้ ตลอดจนผูท่ี้เดือดรอ้นไปทัว่ทุกสารทิศ เม่ือเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวงัตา้

เซียนไดใ้ชว้ิชาการแพทย ์ จดัยาสมุนไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพ่ือต่อสูก้บัโรครา้ย ตลอดอายุขัยทองท่าน 

ไดมี้ลกูศิษยม์ากมายท่ีเคารพท่านและร า่เรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกยอ่งใหท่้าน

เป็นเทพหวอ่งไท่ซิน และไดต้ั้งศาลเอาไวเ้พื่อกราบสกัการะจากน้ันน าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง

ที่ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะได้

เลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเต็มอ่ิมจุใจ ไม่วา่คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณ

เท่าใดศนูยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการศนูยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่ง

รวมหอ้งเส้ือท่ีจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมของดีไซเนอรน์านาชาติชื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลกอีกทั้งยงั

เป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรเูลือกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของ

ฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอเช่ียนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั้นน าท่ีมีใหเ้ลือกชม

และ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK 

& SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s Us 

..กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพ่ือเดินทางสู่สนามบิน.....(อิสระอาหารเยน็) 

23.50 น. บินลัดฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน์   เท่ียวบินท่ี HX761 หรือ HX773 

และ HX767 

  * บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง* 

02.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ. 
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** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

  ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ 

(กรุป๊ออกเดินทางไดต้ั้งแต ่ 10 ท่านข้ึนไป ) 

 

.…………………………กรณีคณะออกเดินทางได…้…………………… 

 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์    

3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10ท่าน ไม่ออกเดินทาง  

 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

5 ม.ค. 61 7 ม.ค. 61 

10,999.- 3,500.- 

12 ม.ค. 61 14 ม.ค. 61 

19 ม.ค. 61 21 ม.ค. 61 

26 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61 

2 ก.พ. 61 4 ก.พ. 61 

9 ก.พ. 61 11 ก.พ. 61 

11,999.- 3,500.- 

23 ก.พ. 61 25 ก.พ. 61 

3 มี.ค. 61 5 มี.ค. 61 

9 มี.ค. 61 11 มี.ค. 61 

16 มี.ค. 61 18 มี.ค. 61 

23 มี.ค. 61 25 มี.ค. 61 

30 มี.ค. 61 1 เม.ย. 61 

31 มี.ค. 61 2 เม.ย. 61 

2 เม.ย. 61 4 เม.ย. 61 

4 เม.ย. 61 6 เม.ย. 61 

11,999.- 3,500.- 

7 เม.ย. 61 9 เม.ย. 61 

11 พ.ค. 61 13 พ.ค. 61 

18 พ.ค. 61 20 พ.ค. 61 

25 พ.ค. 61 27 พ.ค. 61 
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1 มิ.ย. 61 3 มิ.ย. 61 

8 มิ.ย. 61 10 มิ.ย. 61 

15 มิ.ย. 61 17 มิ.ย. 61 12,999.- 3,500.- 
22 มิ.ย. 61 24 มิ.ย. 61 

10,999.- 3,500.- 

29 มิ.ย. 61 1 ก.ค. 6 

6 ก.ค. 61 8 ก.ค. 61 

13 ก.ค. 61 15 ก.ค. 61 

20 ก.ค. 61 22 ก.ค. 61 

27 ก.ค. 61 29 ก.ค. 61 12,999.- 3,500.- 

3 ส.ค. 61 5 ส.ค. 61 10,999.- 3,500.- 
10 ส.ค. 61 12 ส.ค. 61 

9,999.- 3,500.- 17 ส.ค. 61 19 ส.ค. 61 

24 ส.ค. 61 26 ส.ค. 61 

31 ส.ค. 61 2 ก.ย. 61   

ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจนีทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิน้) 
ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล (หยก, 
บัวหิมะ, ผ้าไหม, สมุนไพร, จวิเวอร์ร่ี)  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทัวร์ 
จงึเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือ

หรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน 
ถ้าท่านไม่เดนิทางตามรายการ ท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่  

(กรณไีม่ลงร้านรัฐบาล ตามโปรแกรมเพิม่ร้านละ 300 หยวน / ท่าน) 
อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีากรุป๊เขา้ประเทศจนี  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
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 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,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเด่ียวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีที่ทางรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีาหนา้ด่าน (วซ่ีากรุป๊) ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสยี

ค่าใชจ้า่ยในการท าวซ่ีาเพิม่ ท่านละ 2,500 บาท**  (หากไม่มีเหตกุารณ์ที่รฐับาลจนีไม่ยกเลกิทางเราไม่เกบ็เพิ่ม) 

 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ อตัรา 140 หยวน/ทรปิ/ต่อท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ะ) 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

- กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระคา่ทวัรเ์ตม็จ านวนท ัง้หมด ภายใน 3 วนั สว่นที่เหลอืช าระทนัทกีอ่นการเดินทางไม่นอ้ 

กว่า 15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั)  

- เน่ืองดว้ยกรุป๊ที่เดินทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอื ผ่านต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra 

Flight เม่ือท่านยกเลกิการเดินทางจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ ัง้หมด ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทยและทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาใหเ้ม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบริษทัฯ

สงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิท ัง้หมด 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ

ก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

- คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทาง

บรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 

หมายเหต ุ 

- ถา้ลูกคา้เป็นชาวต่างชาติเกบ็เพิม่ท่านละ 3,000 บาท 
- ถา้ลูกคา้ไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นช็อปรา้นละ 300 หยวนจนี 

- ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

- เนื่องจากราคาทวัรท์ีข่าย และราคาตัว๋เครื่องบนิ เป็นราคาโปรโมชัน่พเิศษ เพือ่เปิดโอกาสใหคุ้ณลูกคา้ผูส้นใจ ไดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว

ต่างประเทศไดใ้นราคาย่อมเยา   เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระเงนิแลว้  ไม่สามารถยกเลกิ  เปลีย่น  หรอืขอคืนเงนิได ้ในทกุกรณี  

และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้-ออกเมอืงท ัง้ประเทศไทย และต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ใน

รายการเดนิทาง   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะทวัร์

แลว้  ถา้ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ์อนัพงึจะได ้  ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  ท ัง้นี้บรษิทัด าเนนินโยบายเงือ่นไขการจ่ายเงนิใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นต่างๆของทาง

ต่างประเทศ จงึตอ้งขอแจง้ใหท้่านผูเ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ และท าความเขา้ใจก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ และตอ้งขออภยัในความไม่

สะดวกมา ณ ทีน่ี้ดว้ย (ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่งแปลงวนัเดนิและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี)***ช่วง

เทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 

- บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 



HKG707 - Exotic Pro 4 City มาเก๊า จไูห ่เซินเจิน้  3 วนั 2 คืน BY HX                                                                                     10 

- เที่ยวบิน  ,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

- หนงัสอืเดินทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า  6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ
เดินทางได ้  )  

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอื

กรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิ

เหตสุดุวิสยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มื้อ,เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้

เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัิเหตทุี่เกดิจากความประมาท

ของนกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการ

เดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคืนเงนิและไม่สามารถเปลี่ยน

ช่ือได ้

- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่า

ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่ีการคืนเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 
เมื่อทา่นไดท้ ารายการจองทวัร ์กบั เอก็ซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จากนัน้ เจา้หน้าทีจ่ะตดิต่อกลบั 
เพือ่แจง้นดัวนั ช าระเงนิ โทร 02-108-7828 ทา่นสามารถโอนเงนิผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ชือ่บญัช ี ประเภท หมายเลขบญัช ี
 สาขายอ่ย เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรพัย ์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรพัย ์ 160-251742-5 
 เดอะมอลล ์บางกะปิ บรษิทั เอก็ซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ากดั ออมทรพัย ์ 281-2-22986-8 
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