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เตม็อิ่มสามเมือง ช๊อปป้ิง ณ ตลาดใต้ดนิกงเป่ย  ซ่ีงเป็นแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมาย+
มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วิหารเซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์ -THE VENETIAN+ ชม
ทวิทศัน์ของถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนตกิ + แวะถ่ายรูปกับ
สาวงาม “หวีหน่ี” จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล+ กราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ชาวจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดไป่เหลียน 

(วัดดอกบัวขาว) + อิสระช๊อปป้ิง หลอหวู่ แหล่งช้อปป้ิงสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิน้ + ชมโชว์น า้พุ 3 มิติ
ประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา + หมุนกังหนัแก้ชงขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว + +ช้อปป้ิง

ย่านดังอาทถินนนาธาน…  รวมวีซ่าจีน แบบกรุ๊ปแล้วรหสั144 

พเิศษเมนู..เป๋าฮื้อ + ไวนแ์ดง 
 
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน์ 

***รายละเอยีดการเดินทาง*** 
วนัแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-มาเกา๊-เจา้แม่กวนอิมรมิทะเล-วิหารเซนตป์อล-เซนาโดส้

แควร ์-THE VENETIAN - THE PARISIAN - จูไห่-ตลาดใตด้ินกงเป่ย   (-/เที่ยง/เยน็)                                                                                                                            

01.00 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาเตอร์K ประตู4-5 สายการบิน

ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

03.35 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 780 หรือ HX762   

                 ( บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง ) 

08.05 น.   เดินทางถึง สนามบินเช็กลบักอ๊ก ฮ่องกง  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ ใหค้ณะท่านออก“Exit B”น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ และนัง่เรือเฟอรร่ี์สู่เมืองมาเกา๊ ใช ้

เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้  (เวลาทอ้งถ่ินที่ฮ่องกง เรว็

กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

สูม่าเกา๊ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเกา๊เป็นเพียงแค่หมู่บา้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟเูจี้ ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงชว่งตน้

ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อคา้ขายกบัชาวจีน และ

มาสรา้งอาณานิคมอยูใ่นแถบน้ี ท่ีส าคญัคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้น

สถาปัตยกรรม และศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมาย ท าใหม้าเกา๊กลายเป็น

เมืองท่ีมีการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรียกไดว้า่เป็น 

"ยุโรปใจกลางเอเชีย" น าท่านเลือกซ้ือสนิคา้พ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือของมาเกา๊ เชน่ คุก้ก้ีอลัมอนด ์

มะนาวโปรตุเกส ขนมผวัจ๋าเมียจ๋า หมแูผ่นสตูรพิเศษ น ้ามนัปลา 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย ผ่านชมเจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้แม่กวนอิมปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์

มีความสูง 18 เมตรหนักกวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบั

แดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลกูคร่ึง 

คือป้ันเป็นองค์เจา้แม่กวนอิม แต่ว่ากลบัมีพระพกัตรเ์ป็นหน้าพระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่า

เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊า

คืนใหก้บัจีน และน าท่านชม วิหารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยัเซนตป์อล 

ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของ

เอเชียตะวนัออก โบสถ์เซนต์ปอลสรา้งขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 

1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั้งวิทยาลยั และโบสถถ์ูกท าลายจนเหลือแต่

ดา้นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าดา้นหน้าของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตล์ผสม

ระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยู่ท่ีน่ีเพียงแห่งเดียวเท่าน้ันในโลก แวะชมย่าน เซนาโดส้

แควร ์ถือไดว้า่เป็นท าเลทองทางธุรกิจของมาเกา๊เพราะรวบรวมสินคา้คุณภาพและรา้นคา้ต่างๆ ไว ้

มากมาย มีเส้ือผา้ทุกแบบทุกสไตล ์และยงัมีสินคา้จากโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆ ของมาเกา๊วางขาย

อยูด่ว้ยเรียกว่าชอ้ปป้ิงท่ีน่ีแห่งเดียวก็คุม้เกินพอ น าท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรม

คาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายใน

พรอ้มสรรพดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบันเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนดแ์คนแนลช๊

อป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัมากมายกว่า 350 รา้น ใหท่้านไดส้มัผัสกบัภตัตาคาร กวา่ 30 

แห่ง เพ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนั่งเรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิช

ภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่     

และ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ใหท่้านไดส้มัผัสบรรยากาศของหอไอเฟล

จ าลอง  จากน้ันเก็บภาพประทบัใจกับหอไอเฟล ท่ีจ าลองมาจากฝรัง่เศส  ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมาเก๊าถือ

ไดว้่าเป็นหอไอเฟลจ าลองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเหมือนจริงท่ีสุดในโลก โดยมีการประดับไฟทั้งหมด 

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

ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝัง่โคไทของมาเก๊า สามารถขึ้ นชมวิวได้

ตั้งแต่เวลา 10.0-22.00 น. (โปรแกรมน้ีไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง 

เดินทางสู่เมืองจไูห ่

 

 

 

 

 

 

เยน็ น าท่านสู่ตลาดใตด้ินกงเป่ย แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมืองจไูหมี่สินคา้มากมายใหท่้านเลือกซ้ือ 

อาทิเช่น โทรศพัทมื์อถือ, เกมสบ์อย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ตามแฟชัน่ตามฤดกูาล
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ในช่วงน้ัน, ผลไม,้ อาหาร และขนม จากน้ันน าท่านชิมชาจีน เช่น อู่หลง ผูเออ ชารสชาติดีขึ้ นชื่อ

ของจีน ท่านสามารถเลือกซ้ือฝากคนทางบา้นได ้

ค า่       บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร ( ม้ือท่ี1 )  อ่ิมอรอ่ยกบัเมนูพิเศษ  เป๋าฮ้ือ ไวนแ์ดง  

     น าท่านเขา้สูท่ี่พกั JINJIANG INN HOTEL หรอืเทียบเท่า 3* 

 

วนัที่สอง  “หวีหน่ี”จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ - ถนนคู่รกัThe Lover’s Road - เซินเจิ้ น - หลอหวู่ –ชมโชวน์ ้าพุ 

                  3มิติประกอบเพลงแสงสเีสยีง                                                     (เชา้/เที่ยง/เยน็)                                                                                                                            

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 2 ) 

 

 

 

 

 

น าท่านแวะถ่ายรปูกบัสาวงาม “หวีหน่ี” จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณข์องเมืองจไูห ่

บริเวณอ่าวเซียงห ู เป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถือไขมุ่กอยูริ่มทะเล นัง่รถผ่านชมทิวทศัน์ของถนนคู่รกั 

The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรฐับาลเมืองจไูหไ่ดต้กแต่งภมิูทศัน์ 

ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ และท่ีไดช้ื่อวา่ถนนคู่รกั ก็เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริม

ชายหาดแหง่น้ีไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือมา้นัง่ซ่ึงท ามาส าหรบั 2 คนนัง่เท่าน้ัน จึงไดช้ื่อวา่ถนนคู่รกั ปัจจุบนั

เป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รกั จากน้ันน าท่านชมวัดไป่เหลียน (วดัดอกบวัขาว) เป็นวดัซ่ึงมีววิทิวทศัน์

สวยงามมาก ภายในบริเวณวดัจะมีบนัไดเดินข้ึนไปกราบนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวจไูหใ่หค้วามนับถือ 

ไดแ้ก่ เทพเจา้แหง่โชคลาภ, เทพเจา้กวนอ,ู เจา้แม่กวนอิม ตามบนัไดท่ีขึ้ นไปทั้งสองขา้งทางจะมีตน้สน

ปลกูไวต้ลอดสองขา้งทาง บรรยากาศร่มร่ืนมาก เม่ือท่านไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดัครบหมดแลว้ 

บริเวณดา้นนอกก็จะมีระฆงัไวใ้หค้นท่ีไปขอพรตี เพื่อใหพ้รท่ีขอสมดัง่ท่ีปารถนา ในการตีเขาบอกใหตี้ 3 

ครั้ง แลว้พรท่ีขอก็จะสมัฤทธ์ิผล และชมสินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน “ยาบวัหิมะ” สรรพคุณ

หลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะชมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้ไหม

จนีท่ีมีชื่อเสียงโดยเฉพาะผา้หม่ไหมท่ีหม่อุ่นในหน้าหนาว และเยน็สบายในหนา้รอ้น 

เที่ยง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 3) 

เดินทางสู่เซินเจิ้ นโดยรถโคช้ ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั น าท่านเท่ียวชม

เมืองเซินเจิ้ น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑล

กวางตุง้ มีเน้ือท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซินเจิ้ นไดร้บัการวางระบบผงัเมืองอยา่งดี มีสภาพ

ภมิูทศัน์ และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม และเดินทางสู่ หลอหวู่ แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคา

ถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้ น ซ่ึงคนไทยรูจ้กัในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินคา้มากมายหลาย

หมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เส้ือผา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากส าหรบัคนท่ีท่านรกั 

และตวัท่านเอง  
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ค า่       บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร ( ม้ือท่ี4 )   

สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ Happy Coast ดินแดนแห่งความสุขรมิทะเล สถานท่ีซ่ึงตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ

หลกัของเซินเจิ้ นเบย ์ พ้ืนท่ีประมาณ 125 ลา้นตารางเมตร เป็นโครงการท่ีแสดงถึงวฒันธรรมดา้น

ท่องเท่ียว, บนัเทิง, ชอ้ปป้ิง, รา้นอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมาย พรอ้มกบัชมโชวน์ ้าพุ 3 

มิตปิระกอบเพลงแสงสเีสยีงที่งดงามตระการตา และน าท่านเขา้ท่ีพกั 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SHANSHUI HOTEL / FX HOTEL หรอืเทียบเท่า 3* 

 

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

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 5)  

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ  ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง น าท่านเท่ียวชมวดัแชกงหมิว หรอื

วดักงัหนัน าโชค วดัน้ีตั้งอยูท่ี่ต าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง 

สรา้งข้ึนเม่ือ 400 กวา่ปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศชิ์ง ข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิในดา้นของ

โชคลาภทรพัยสิ์นเงินทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พอ่แช ้ กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธป์ระจ าวดั 

ต านานเล่าวา่ในชว่งปลายของราชวงศช์ิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้ นทัว่ประเทศ 

และเหตุการณน้ี์ไดก้่อเกิดบุรุษชาตินักรบท่ีชื่อวา่ขุนพล แช ้กง๊ ท่ีไดย้กทพัไปปราบปรามความวุน่วายท่ี

เกิดขึ้ นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อวา่เป็นนักรบท่ีไดช้ื่อวา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่วา่จะยกทพั

ไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื่อวา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั 

ดาบไรพ้า่ยของท่าน คนจีนถือวา่มีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชิงของการต่อสูเ้ป็น

อยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถึงกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตึกส านักงานใหญ่

ของธนาคาร ท่ีมีชื่อวา่ตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกท่ีถือเป็นสญัลกัษณข์องเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวดัแชกง 

ยงัเป็นท่ีมาของจี้ กงัหนัน าโชคท่ีมีชื่อเสียงของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไม่วา่ทวัรไ์หนท่ีมาฮ่องกง 

เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี เพ่ือเสริมสรา้งบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิตดว้ยกนัทั้งส้ิน  

เที่ยง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 6 ) 

น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจวิเวอรร์ี่ท่ีขึ้ นช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่มยอด 

และน าท่านเยี่ยมชมสมุนไพรจนี ซ่ึงถือเป็นสินคา้เพ่ือสุขภาพสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากแด่คนทาง

บา้น น าท่านสู่วดัหวงัตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ หวอ่งไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกวา่

รอ้ยปี ท่ีไม่มีวนัเส่ือมคลายไปจากความศรทัธาของประชาชนชาวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ากมวลชนจ านวน

มากท่ีมาสกัการะ หรือแมก้ระทัง่ควนัธูปคละคลุง้ไปทัว่บริเวณ ท่านเทพเจา้หวงัตา้เซียน เดิมท่านช่ือ 
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"หวอ่งชอ้เผ่ง" เป็นมนุษยเ์ดินดินธรรมดาคนหน่ึง ท่ีมีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตญัญตู่อพอ่

แม่สงูมาก และชว่ยพอ่แม่ตั้งแต่เล็ก ท างานดแูลเล้ียงแพะ อยูม่าวนัหน่ึงท่านไดพ้บกบันักพรต และ

นักพรตไดช้วนไปศึกษาร า่เรียนวิชาบนภเูขาไกล ท่านหวอ่งชอ้เผ่งกอ้ตดัสินใจตามนักพรตท่านน้ันไป

ศึกษาร า่เรียนวิชา ท่านขยนัหมัน่เพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกกอ้นหินใหก้ลายเป็นแพะได ้

เม่ือท่านไดร้ า่เรียนวิชาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้าอาจารยข์องท่านกลบัมา ใชว้ิชาความรูด้า้นสมุนไพร 

เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ เดินทางรกัษาประชาชนจีนท่ีเจ็บไข ้ตลอดจนผูท่ี้เดือดรอ้นไปทัว่ทุกสารทิศ เม่ือ

เกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวงัตา้เซียนไดใ้ชว้ิชาการแพทย ์ จดัยาสมุนไพรใหแ้ก่ชาวบา้น

เพื่อต่อสูก้บัโรครา้ย ตลอดอายุขยัทองท่าน ไดมี้ลกูศิษยม์ากมายท่ีเคารพท่านและร า่เรียนวิชาจาก

ท่าน จวบจนประชาชนต่างยกยอ่งใหท่้านเป็นเทพหวอ่งไท่ซิน และไดต้ั้งศาลเอาไวเ้พื่อกราบสกัการะ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ียา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบ

รนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเต็มอ่ิมจุใจ ไม่วา่คุณจะมี

รสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศนูยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการศนูยก์ารคา้

ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ี เป็นแหล่งรวมหอ้งเส้ือท่ีจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมของดีไซเนอรน์านาชาติชื่อดงั

จากทัว่ทุกมุมโลกอีกทั้งยงัเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรู เลือกอร่อยกบั

รา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอเชี่ยนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั้น

น าท่ีมีใหเ้ลือกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI 

DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s Us 

..กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพ่ือเดินทางสู่สนามบิน..... (อิสระอาหารเยน็) 

21.45 น.   บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน์   เท่ียวบินท่ี HX761และHX769 

   * บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง * 

23.55 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการออก

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

☺  ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ☺ 

(กรุป๊ออกเดินทางไดต้ั้งแต ่ 10 ท่านข้ึนไป ) 

 

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

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน  ออกเดินทาง  (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทาง  (มีหวัหนา้ทวัร)์    

3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง  

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

 

เริม่เดินทาง 
กลบัจาก

เดินทาง 

ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

18 พ.ค. 61 20 พ.ค. 61 9,999.- 3,500.- 
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31 พ.ค. 61 2 มิ.ย. 61 

8 มิ.ย. 61 10 มิ.ย. 61 

22 มิ.ย. 61 24 มิ.ย. 61 

10,999.- 3,500.- 
29 มิ.ย. 61 1 ก.ค. 61 

6 ก.ค. 61 8 ก.ค. 61 

10,999.- 3,500.- 
13 ก.ค. 61 15 ก.ค. 61 

20 ก.ค. 61 22 ก.ค.61 

3 ส.ค. 61 5 ส.ค. 61 

10 ส.ค. 61 12 ส.ค. 61 12,999.- 3,500.- 
17 ส.ค. 61 19 ส.ค. 61 

10,999.- 3,500.- 28 ส.ค. 61 30 ส.ค. 61 

31 ส.ค. 61 2 ก.ย. 61 

 

ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้ น) ก าหนดใหมี้

การประชาสมัพนัธส์นิคา้พ้ืนเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล (หยก, บวัหิมะ, ผา้

ไหม, สมุนไพร, จวิเวอรร์ี)่  ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีน

ใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือ

ข้ึนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น 

ถา้ท่านไม่เดินทางตามรายการ ท าใหต้อ้งมีค่าใชจ้า่ยเพิ่ม  

(กรณีไม่ลงรา้น รฐับาล ตามโปรแกรมเพิ่มรา้นละ 300 หยวน / ท่าน) 

 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครือ่งบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

✓ ค่าวีซ่า กรุป๊ แบบ 144 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

✓ ประกนัอุบตัเิหตวุงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเครือ่งดื่มที่สัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิ

บาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,

การนดัหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและ

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน อตัรา 150 หยวน/ทรปิ/ตอ่ท่าน (บงัคบัตาม

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะเป็นเงินไทยคือ 600 บาทค่ะ)  

 เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล่์วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ  า 6,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่

นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลิก  2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ  าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ 

    2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ  าทั้งหมด 

  2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆทั้งสิ้ น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความ

เป็นจริง 

    4. ส  าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางไทยและทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าใหเ้ม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ 

       เดินทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ  าทั้งหมด 

     5.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ  านวนที่บริษทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอ่ืนที่เดินทางใน

คณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

    6. คณะผูเ้ดินทางจ  านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วม

เดินทางไปดว้ยโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

- บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง

และไม่สามารถเดินทางได ้) 
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- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบตัทิางธรรมชาติ (ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัใน

เง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้  าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปล่ียนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ

จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ  ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง ** 

 

เม่ือท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้

ธนาคาร สาขา ช่ือบญัชี ประเภท หมายเลขบญัชี 
 สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรัพย์ 160-251742-5 
 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ บริษัท เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 913-7-03178-8 
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