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วนัแรก ฮ่องกง-นัง่รถข้ามสะพาน-มาเกา๊-วดัอาม่า-เซนตป์อล-เซนาโด้สแควร-์เวเนเช่ียน-ปาริเช่ียน-จไูห่ 
01.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ K สายการบิน

ฮ่องกงแอรไ์ลน์เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ***กรณุาใช้กระเป๋าล้อลากเพ่ือ
ความสะดวกในการข้ามด่าน*** 

03.20 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี HX762 (บรกิารอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

07.25 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
น าทุกท่านนัง่รถโค้ชช้ามสะพานเช่ือม “ฮ่องกง-จไูห่-มาเกา๊” HZMB สะพานข้ามทะเลยาวท่ีสดุในโลก 
ซึง่เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่ 23 ต.ค. 2561 โดยสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลกแห่งนี้เชื่อมฮ่องกง
กบัเมอืงต่างๆ ในพืน้ทีเ่กรทเตอร ์เบย ์(Greater Bay Area) หรอืพืน้ทีอ่่าวกวางตุง้ ฮ่องกง และมาเก๊า ของ
จนีตอนใต้ สะพานดงักล่าวมคีวามยาว 55 กโิลเมตร รปูทรงตวัวาย (Y-shape) ใชง้บประมาณกว่า 2 หมืน่
ลา้นเหรยีญสหรฐั (ราว 6.5 แสนลา้นบาท) ซึง่ยาวกว่าสะพานโกลเดน้ เกท ของเมอืงซานฟรานซสิโกถงึ 20 
เท่า โดยขัน้ตอนส าคญัอยูท่ีต่วัสะพานหลกัยาว 22.9 กโิลเมตร อุโมงคย์าว 6.7 กโิลเมตร และเกาะเทยีมนอก
ตวัสะพาน นบัเป็นสะพานขา้มทะเลแห่งแรกในพืน้ทีเ่กรทเตอรเ์บย ์ ทอดยาวพาดผ่านมหาสมทุรจากเกาะ
เทยีมทีส่รา้งขึน้บรเิวณใกลส้นามบนินานาชาตฮิ่องกงไปสู่เขตปกครองพเิศษมาเก๊า และเมอืงจไูห่ของจนี
แผ่นดนิใหญ่ หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย เดนิทางถงึเกาะมาเกา๊ น ำท่ำนผ่ำนชมเมอืงทีม่ ี
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเลก็ๆ โดย
มชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที ่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้
มายงัคาบสมทุรแถบนี้เพื่อตดิต่อคา้ขายกบัชาวจนี และมาสรา้งอาณานิคมอยูใ่นแถบน้ี ทีส่ าคญัคอืชาว
โปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวฒันธรรมของชาตติะวนัตกเขา้มา
อยา่งมากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่ง
ลงตวั จนเรยีกไดว้่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" น ำท่ำนผ่ำนชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรอืเจำ้แมก่วนอมิ
ปรำงคท์องสรำ้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ ัง้องค ์มคีวำมสงู 18 เมตร หนกักว่ำ 1.8 ตนั ประดษิฐำนอยูบ่นฐำนดอกบวั
ดงูดงำมอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกำยเรอืงรองเหลอืงอรำ่มงดงำมจบัตำ เจำ้แมก่วนอมิองคน์ี้เป็นเจำ้
แมก่วนอมิลกูครึง่ คอืปั้นเป็นองคเ์จำ้แมก่วนอมิ แต่ว่ำกลบัมพีระพกัตรเ์ป็นหน้ำพระแมม่ำร ี ทีเ่ป็นเช่นนี้ก็
เพรำะว่ำเป็นเจำ้แมก่วนอมิทีโ่ปรตุเกสตัง้ใจสรำ้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมำเก๊ำในโอกำสทีส่่งมอบมำเก๊ำ
คนืใหก้บัจนี 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่วดัอาม่า เป็นวดัทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดและเกบ็รกัษำศลิปะวตัถุเก่ำแก่ซึง่มมีลูค่ำมหำศำลไว้
มำกมำย เป็นอำคำรสถำปัตยกรรมทีค่งอยู่มำไดย้ำวยำวนำนทีสุ่ดของมำเก๊ำ ในบรเิวณวดัมศีำลำซุม้ประตู 
GATE PAVILION, หอเมตตำธรรม HALL OF BENEVOLENCE, ศำลเจำ้แมก่วนอมิ HALL OF GUANYIN 
และศำลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN น ำท่ำนเลอืกซือ้สินค้าพื้นเมืองท่ีขึ้นช่ือของมาเกา๊ เช่น คุก้กีอ้ลั
มอนด ์มะนำวโปรตุเกส ขนมผวัจำ๋เมยีจ๋ำ หมแูผ่นสตูรพเิศษ น ้ำมนัปลำ 
น าท่านชมวิหารเซนต์ปอล โบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวทิยาลยัเซนตป์อล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และ
ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้ง
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ขึน้ในปี 1580 แต่ถูกท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 
ทัง้วทิยาลยั และโบสถถ์ูกท าลายจนเหลอืแต่ดา้นหน้าของตกึฐานโบสถส์่วนใหญ่ และบนัไดหน้าดา้นหน้าของ
ตกึแสดงใหเ้หน็ถงึสไตลผ์สมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมอียูท่ี่นี่เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ในโลก แวะ
ชมย่านเซนาโด้สแควร ์ ถอืไดว้่าเป็นท าเลทองทางธุรกจิของมาเก๊าเพราะรวบรวมสนิคา้คุณภาพและรา้นคา้
ต่างๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทุกแบบทุกสไตล ์และยงัมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ต่างๆ ของมาเก๊าวางขาย
อยูด่ว้ยเรยีกว่าชอ้ปป้ิงทีน่ี่แห่งเดยีวกค็ุม้เกนิพอ 
น าทุกท่านสู่แวะถ่ายรปูหอไอเฟล EIFFER TOWER  ซึง่จ าลองขนาดครึง่หนึ่งจากของจรงิทีฝ่ร ัง่เศส ซึง่ตัง้
ตระหงา่นอยูบ่รเิวณหน้าทางเขา้รสีอรท์ THE PARISIAN MACAO และน าท่านเทีย่วชม VENETIAN 
MACAU RESORT โรงแรมคาสโินหรรูะดบั 6 ดาว เชญิท่านสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหมข่อง
เอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบนัเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คน
แนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัมากมายกว่า 350 รา้น ใหท้่านไดส้มัผสักบัภตัตาคารกว่า 30 แห่ง 
เพื่อลิม้ลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่เรอืกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่
รวมอยู่ในรายการ) หรอืจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มด่ำนสู่จไูห่ (ใช้
เวลำประมำณ 1-2 ชัว่โมง) ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ย 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี LANDMARK HOTEL / ZHUHAI MINAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสอง จไูห่-หวีหน่ี-ถนนคู่รกั-เซินเจ้ิน-ตลาดตงเหมิน-สวนฮอลแลนด-์ชมโชวน์ ้าพ ุ

เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
น ำท่ำนแวะถ่ำยรปูกบัสำวงำม “หวีหน่ี” จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ สำวงำมกลำงทะเลสญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห่ 
บรเิวณอ่ำวเซยีงห ู เป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถอืไข่มกุอยูร่มิทะเล นัง่รถผ่ำนชมทิวทศัน์ของถนนคู่รกั 
The Lover’s Road ถนนเรยีบชำยหำดทีส่วยงำมแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รฐับำลเมอืงจไูห่ไดต้กแต่งภมูทิศัน์ ได้
อยำ่งสวยงำมเหมำะส ำหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ื่อว่ำถนนคู่รกั กเ็พรำะว่ำภำยในบรเิวณถนนรมิ
ชำยหำดแห่งนี้ไดม้กีำรน ำเกำ้อี ้หรอืมำ้นัง่ซึง่ท ำมำส ำหรบั 2 คนนัง่เท่ำนัน้ จงึไดช้ื่อว่ำถนนคู่รกั ปัจจบุนัเป็น
ทีน่ิยมของบรรดำคู่รกั สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่เซนิเจิน้ ใชเ้วลำประมำณ 3 ชัว่โมง อสิระพกัผ่อนบน
รถตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
ชมผลติภณัฑท์ีท่ ำจำกผ้าไหมจีน ทีม่ชีื่อเสยีงโดยเฉพำะผำ้ห่มไหมทีห่่มอุ่นในหน้ำหนำว และเยน็สบำยใน
หน้ำรอ้น และชมสนิคำ้ยำประจ ำบำ้นของชำวจนี “ยาบวัหิมะ” สรรพคุณหลำกหลำยแกน้ ้ำรอ้นลวก, แผลไฟ
ไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ น ำท่ำนแวะร้านหมอนยางพารา และผลติภณัฑเ์พื่อสุขภำพทีผ่ลติจำก
ยำงพำรำต่ำงๆ ใหท้่ำนไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้  
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ตลาดตงเหมิน (Dongmen) ทีเ่ป็นเหมอืนถนนคนเดนิแหล่งรวมสนิคำ้รำคำถูกมำกมำยมี
สนิคำ้ใหเ้ลอืกซือ้เลอืกชอ้ปทัง้เสือ้ผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ รวมไปถงึของแบรนด ์ ของแท ้ และของดรีำคำถูก 
นบัว่ำเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีห่ำ้มพลำด และถอืว่ำเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอกีแห่งทีด่ทีีสุ่ดของเมอืงเซิน่เจิน้เลยกว็่ำได้ 
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จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเทีย่วชมสวนดอกไม้ฮอลแลนด ์ THE FLOWER TOWN IN HOLLANDซึง่เป็น
สถำนทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ของเซนิเจิน้ทีก่ ำลงัเป็นทีย่มในขณะนี้ โดยไดอ้อกแบบและก่อสรำ้งเป็นกลุ่มอำคำร
ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบเนเธอรแ์ลนดข์นำนแท ้ ทัง้ยงัมรีำ้นคำ้ต่ำงๆ สวนดอกไมส้วยงำม อสิระใหทุ้กท่ำน
ไดเ้ทีย่ชมบรรยำกำศ และถ่ำยรปูแบบทีร่ะลกึ เสมอืนทุกท่ำนได้อยูท่ีป่ระเทศฮอลแลนด ์ 
น าท่านชมโชวน์ ้าพเุต้นระบ าShekou Sea World Music Fountainเป็นโชวน์ ้าพุเตน้ระบ าประกอบดนตร ี
พรอ้มฉากหลงัทเีป็นเรอื MINGHUA เรอืยอรช์สุดหร ู แต่เดมิเป็นของประธานาธบิดฝีรัง่เศส ชารล์สเดอโกล 
ต่อมาทางจนีไดซ้ือ้ต่อ และไดน้ ามาทอดสมอทีท่่าเรอื SHE KOU เพื่อจดัเป็นสถานทีท่่องเทยีวทีต่ระการตา 
(โชวห์ยดุทุกวนัจนัทร)์ 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ..เป็ดปักก่ิง+ไวน์แดง 
พกัท่ี CENTURY PLAZA HOTEL / SHAN SHUI HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม เซินเจ้ิน-ฮ่องกง-รีพลสัเบย-์วดัแชกงหมิว-วดัหวงัต้าเซียน-ช้อปป้ิง-กรงุเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ฮ่องกงโดยรถไฟฟ้า (ใชเ้วลำประมำณ 1 ชัว่โมง) หลงัผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง
เรยีบรอ้ยแลว้ น ำท่ำนสู่หำดทรายรีพลสัเบย ์REPULSE BAY หำดทรำยรปูจนัทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทีสุ่ดแห่ง
หนึ่ง และยงัใชเ้ป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตรไ์ปหลำยเรือ่งมรีปูปั้นของเจำ้แมก่วนอมิ และเจำ้แมท่นิโห่ว
ซึง่ท ำหน้ำทีป่กป้องคุม้ครองชำวประมง โดดเด่นอยู่ท่ำมกลำงสวนสวยทีท่อดยำวลงสู่ชำยหำด นมสักำรขอ
พรจำกเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขำ้มสะพำนต่ออำยซุึง่เชื่อกนัว่ำขำ้ม
หนึ่งครัง้จะมอีำยเุพิม่ขึน้ 3 ปี น าท่านเทีย่วชมและขพระทีว่ดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนัน าโชค วดันี้ตัง้อยูท่ี่
ต าบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ใน
สมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชาในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พ่อ
แช ้ ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธป์ระจ าวดั ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิ
กลยีคุมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึน้ทัว่ประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก่้อเกดิบุรษุชาตนิกัรบทีช่ื่อว่าขนุพล แช ้ก๊ง 
ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองกไ็ดช้ื่อว่าเป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อว่าไม่
เคยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทพัไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านกไ็ดช้ื่อ
ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิ
ของการต่อสูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึ
ส านกังานใหญ่ของธนาคารทีม่ชีื่อว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และ
วดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหนัน าโชคทีม่ชีื่อเสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่มว่่าทวัรไ์หนทีม่า
ฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้น้ี เพื่อเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ 

บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชมโรงงานจิวเวอรร่ี์ ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่มยอด และแวะชม
หยก สนิคำ้โอท๊อปของจนี ใหทุ้กท่ำนเลอืกซือ้เป็นของฝำกกบัคนทำงบำ้น 
น าท่านสู่วดัหวงัต้าเซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวดัเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ทีไ่ม่มี
วนัเสื่อมคลายไปจากความศรทัธาของประชาชนชาวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ากมวลชนจ านวนมากทีม่าสกัการะ 
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หรอืแมก้ระทัง่ควนัธปูคละคลุง้ไปทัว่บรเิวณท่านเทพเจา้หวงัตา้เซยีน เดมิท่านชื่อ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษย์
เดนิดนิธรรมดาคนหน่ึง ทีม่จีติเมตตาต่อชาวโลก ท่านมคีวามกตญัญตู่อพ่อแมส่งูมาก และช่วยพ่อแมต่ัง้แต่
เลก็ ท างานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวนัหนึ่งท่านไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศกึษาร ่าเรยีนวชิาบน
ภเูขาไกล ท่านหว่องชอ้เผ่งกอ้ตดัสนิใจตามนกัพรตท่านนัน้ไปศกึษาร ่าเรยีนวชิา ท่านขยนัหมัน่เพยีรเรยีนจน
บรรลุ จนท่านสามารถเสกกอ้นหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้ เมือ่ท่านไดร้ ่าเรยีนวชิาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้า
อาจารยข์องท่านกลบัมา ใชว้ชิาความรูด้า้นสมนุไพร เพื่อบ าเพญ็ประโยชน์ เดนิทางรกัษาประชาชนจนีทีเ่จบ็
ไข ้ ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปทัว่ทุกสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญ่ในประเทศจนี ท่านหวงัตา้เซยีนไดใ้ช้
วชิาการแพทย ์ จดัยาสมุนไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพื่อต่อสูก้บัโรครา้ย ตลอดอายขุยัทองท่าน ไดม้ลีกูศษิย์
มากมายทีเ่คารพท่านและร ่าเรยีนวชิาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกยอ่งใหท้่านเป็นเทพหว่องไท่ซนิ 
และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พื่อกราบสกัการะ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่แหล่งช้อปป้ิงท่ีย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นม
จากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหน 
หรอืงบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้ 
เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลกอกีทัง้ยงั
เป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง 
หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกว่า 
700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูที ่Toy’s Us สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

21.10 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์เท่ียวบินท่ีHX779(บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
23.10 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
23.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์เท่ียวบินท่ีHX761(บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
01.50 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 





ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ไฟลบิ์น ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ 
เสริมเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ 
ไม่เสริมเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

21-23 พ.ย. HX762 0320-0705 
HX761 2350-0150 

12,999 12,999 12,999 3,500 

30 ธ.ค.-1 ม.ค. 63 HX762 0320-0705 
HX779 2110-2310 

17,999 17,999 17,999 5,500 

17-19 ม.ค. 63 HX762 0320-0705 
HX779 2110-2310 

12,999 12,999 12,999 3,500 

18-20 ม.ค. 63 HX762 0320-0705 
HX779 2110-2310 

12,999 12,999 12,999 3,500 

19-21 ม.ค. 63 HX762 0320-0705 
HX779 2110-2310 

12,999 12,999 12,999 3,500 

22-24 ก.พ. 63 HX762 0320-0705 
HX779 2110-2310 

12,999 12,999 12,999 3,500 

14-16 มี.ค. 63 HX762 0320-0705 
HX779 2110-2310 

12,999 12,999 12,999 3,500 

28-30 มี.ค. 63 HX762 0320-0705 
HX779 2110-2310 

12,999 12,999 12,999 3,500 

 
อตัราน้ีรวม 
ค่ำตัว๋เครือ่งบนิ และภำษนี ้ำมนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง / 
ค่ำอำหำร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำทีพ่กัตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ ตำม
รำยกำรทีไ่ดร้ะบุไว ้/ ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเดนิทำง ท่ำนละไมเ่กนิ 20 กก. / ค่ำวซี่ำเขำ้เมอืงจนีเป็นวซี่ำกรุป๊ (กรณทีีม่วีซี่ำจนี
อยูแ่ลว้ไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยได)้ / ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรม
ธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดกำรเดนิทำงจำ่ยทปิ 200 หยวน/ท่ำน*** (ทปิหวัหน้ำทวัรข์ึน้อยูก่บัควำม
พอใจของลกูคำ้) / ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และค่ำธรรมเนียมส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ต่ำงชำต ิ/ ค่ำอำหำร และเครือ่งดื่ม
ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำธรรมเนียมกระเป๋ำเดนิทำงทีน่ ้ำหนกัเกนิ 20 กก. / ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่มไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
เช่น ค่ำซกัรดี โทรศพัท ์ค่ำมนิิบำร ์ฯลฯ / ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% และกรณุำแจง้ล่วงหน้ำตัง้แต่ท ำ
กำรจองกรณตีอ้งกำรใบก ำกบัภำษ/ี ค่ำภำษเีชือ้เพลงิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี / ค่าวีซ่าจีนแบบ
เด่ียวจ่ายเพ่ิมท่านละ 1,500 บาท กรณีทางรฐับาลจีนยกเลิกการใช้วีซ่ากรุป๊ 
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***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน บริษทัฯ 
ทวัรไ์ม่สามารถย่ืนเป็นวีซ่ากรุป๊ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ 

กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบเองทัง้หมด*** 
เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 

***เงื่อนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือตัว๋รถ
โดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง อฟัเดตเพ่ิมเติมตัง้แต่วนัท่ี 23 พ.ค. 2561 
- ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (สแกนส ีหรอืถ่ำยรปูส ีแบบหน้ำตรงเตม็หน้ำเทำ่นัน้ ***ตำมตวัอยำ่ง***) 
และหนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุใชง้ำนเหลอืไมน้่อยกว่ำ 6 เดอืน นบัจำกวนัทีจ่ะออกเดนิทำง 
- ตอ้งมหีน้ำว่ำงอยำ่งน้อย 2 หน้ำ62 
- ทีอ่ยูปั่จจุบนั (นำมสกลุเดยีวกนั ใชท้ีอ่ยูเ่ดยีวกนัได)้  
- เบอรโ์ทรศพัท ์
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 31 วนั   / คนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริง 
ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 16-30วนั / เกบ็คำ่ใชจ้ำ่ย 5,000-10,000 บำท แลว้แต่กรณี 
ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 1-15 วนั  / เกบ็คำ่บรกิำรทัง้หมด 100 % 
หมายเหตุ 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได้
และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดร้บับำดเจบ็ทีน่อกเหนือควำมรบัผดิชอบของหวัหน้ำทวัรแ์ละ
เหตุสดุวสิยับำงประกำร เชน่ กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ต่ำงๆ 

2. เนื่องจำกสภำวะน ้ำมนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ้ำมนัขึน้ในอนำคต ทำง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คำ่ภำษนี ้ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ เพรำะทำงบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภำษนี ้ำมนัใหมท่ีอ่ำจจะ
เกดิขึน้ 

3. เนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นแบบเหมำจำ่ยเบด็เสรจ็ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถกูปฏเิสธกำร
เขำ้ประเทศไมว่่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนกำร 
5. เดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทำ่น 
6. กำรไมร่บัประทำนอำหำรบำงมือ้ไมเ่ทีย่วตำมรำยกำร ไมส่ำมำรถขอหกัคำ่บรกิำรคนืได ้ เพรำะกำรช ำระคำ่ทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมำจ่ำย  
7. เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 

ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืว่ำทำ่นรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ 
8. กำรทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีำรเขำ้ชมสนิคำ้ของทำงรฐับำล เพือ่เป็นกำรสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่วดงักล่ำว  คอืรำ้น

หยก รำ้นบวัหมิะ รำ้นผำ้ไหม รำ้นขนม รำ้นจวิเวอรร์ี ่เป็นตน้ หำกทำ่นใดไมเ่ขำ้รำ้นดงักล่ำวจะตอ้งจ่ำยคำ่ทวัรเ์พิม่ ทำง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่ำทำ่นรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่ำวแลว้ 


