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ทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซินเจิ้น  3 วนั 2 คนื 

 
 

เต็มอิม่สี่เมือง ชอ๊ปป้ิง ณ ตลาดใตดิ้นกงเป่ย  ซ่ีงเป็นแหลง่ใหญ่ของเมืองจูไหมี่สนิคา้มากมาย - มาเกา๊ 

เจา้แม่กวนอมิริมทะเล – วิหารเซนตป์อล - เซนาโดส้แควร ์- THE VENETIAN - ชมทิวทศัน์ของถนนคู่รกั The 

Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก - แวะถา่ยรูปกบัสาวงาม “หวีหน่ี” จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์  

กราบนมสัการสิ่งศกัด์ิสทิธิ์ที่ชาวจูไหใ่หค้วามนับถอื ณ วดัผู่โถว - อสิระชอ๊ปป้ิง หลอหวู่แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถูก

แหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น - ชมโชวน์ ้ าพ ุ3 มิติประกอบเพลงแสงสเีสยีงที่งดงามตระการตา - หมนุกงัหนัแกช้งขอพร

รบัโชคลาภ ณ วดัแชกงหมิว - ชอ้ปป้ิงยา่นดงัอาทิถนนนาธาน… 

พเิศษเมนู..เป๋าฮื้อ + ไวนแ์ดง 
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน์ 
 

9,999.- 

ทวัรฮ่์องกง : รหสั HKG586 
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พเิศษแถมฟรกีระเป๋า Samsonite 
 

***รายละเอยีดการเดินทาง*** 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ-ฮอ่งกง-มาเกา๊-เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล-วหิารเซนตป์อล-เซนาโดส้แควร-์THE VENETIAN  

จูไห่-ตลาดใตด้ินกงเป่ย          (-/เที่ยง/เยน็) 

** หากท่านที่ตอ้งซ้ือต ัว๋ภายใน (เครือ่งบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ)กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ 

กอ่นท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

00.01 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาเตอร ์K ประตู 5-6 สายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน์เจา้หนา้ที่

คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

03.00 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 762 หรอื HX 774** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

07.05น. เดนิทางถงึ สนามบินเช็กลบักอ๊ก ฮอ่งกงหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ณะท่านออก

“Exit B”น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื และนัง่เรอืเฟอรร์ี่สู่เมอืงมาเกา๊ ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

เรยีบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิ่นที่ฮอ่งกง เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

สูม่าเกา๊ ซึง่เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมง

เลก็ๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจี้ยนเป็นชนชาตดิ ัง้เดมิ จนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที ่ 16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงั

คาบสมทุรแถบนี้เพือ่ตดิต่อคา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ทีส่  าคญัคอืชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอาความ

เจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปตัยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาตติะวนัตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงที่

มกีารผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตวัจนเรยีกไดว้า่เป็น"ยโุรปใจกลางเอเชีย" น าทา่น

เลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมืองที่ข้ึนช่ือของมาเกา๊ เช่น คุก้กี้อลัมอนด ์ มะนาวโปรตเุกส ขนมผวัจา๋เมยีจา๋ หมแูผ่นสูตรพเิศษ 

น า้มนัปลา 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ( มื้อที่1 ) 

บ่าย ผ่านชม เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แม่กวนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิ์ท ัง้องค ์มคีวามสูง 18 เมตรหนกักวา่ 

1.8 ตนั ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอร่ามงดงามจบัตาเจา้

แม่กวนอมิองคน์ี้ เป็นเจา้แม่กวนอมิลูกครึ่ง คือปัน้เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิแต่วา่กลบัมพีระพกัตรเ์ป็นหนา้พระแมม่ารทีีเ่ป็น

เช่นนี้ก็เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตเุกสตัง้ใจสรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสทีส่่งมอบมาเกา๊คืนใหก้บั

จนีและน าท่านชม วิหารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี้ เคยเป็นส่วนหนึ่งของวทิยาลยัเซนตป์อล ซึง่ก่อต ัง้ในปี 1594 และปิดไปใน

ปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึ้นในปี 1580 แต่ถกู

ท าลายถงึสองคร ัง้ ในปี1595 และ1601 ตามล าดบั จนกระท ัง่เกิดเพลงิไหมใ้นปี 1835 ท ัง้วทิยาลยัและโบสถถ์กูท าลายจน

เหลอืแต่ดา้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์่วนใหญ่และบนัไดหนา้ดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้หน็ถงึสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออก

และตะวนัตกและมอียู่ทีน่ี่เพยีงแห่งเดยีวเท่าน ัน้ในโลก แวะชมย่าน เซนาโดส้แควร ์ถอืไดว้า่เป็นท าเลทองทางธุรกิจของ

มาเกา๊เพราะรวบรวมสนิคา้คุณภาพและรา้นคา้ต่างๆ ไวม้ากมาย มเีสื้อผา้ทกุแบบทกุสไตล ์และยงัมสีนิคา้จากโรงงาน

ผูผ้ลติสนิคา้ต่างๆ ของมาเกา๊วางขายอยู่ดว้ยเรยีกวา่ชอ้ปป้ิงทีน่ี่แห่งเดยีวก็คุม้เกนิพอน าท่านเยีย่มชม THE VENETIAN 
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MACAUโรงแรมคาสโินหรูระดบั 6 ดาว เชญิท่านสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชยีภายในพรอ้มสรรพ

ดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบนัเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชื่อดงั

มากมายกวา่ 350 รา้น ใหท้่านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพือ่ลิ้มลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่

เรอืกอนโดลา่ลอ่งไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่นรายการ) หรอืจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มอียู่ท ัง้หมด 4 โซน

ใหญ่ สมควรแก่เวลา เดนิทางสู่เมอืงจูไห ่

 
เยน็ น าท่านสู่ตลาดใต ้ดินกงเป่ย แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินคา้มากมายใหท้่านเลือกซื้ อ อาทิเช่น 

โทรศพัทม์อืถอื, เกมสบ์อย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเทา้, เสื้อผา้ตามแฟชัน่ตามฤดูกาลในช่วงนัน้, ผลไม,้ อาหาร และ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่  ณภตัตาคาร ( มื้อที่2 )อิม่อรอ่ยกบัเมนูพเิศษ  เป๋าฮื้อ ไวน์แดง 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั JINJIANG INN HOTEL หรอืเทียบเท่า 3*  พกัเมืองจูไห ่

 

วนัที่สอง “หวหีน่ี”จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์-ถนนคู่รกัThe Lover’s Road -วดัผู่โถว-เซนิเจิ้น -หลอหวูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถกู

แหลง่ใหญ่ของเซนิเจิ้น-ชมโชวน์ ้ าพ3ุมิตปิระกอบเพลงแสงสเีสยีง    (เชา้/เที่ยง/เยน็) 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อที่ 3 ) 

 

 

 

 

 

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสาวงาม “หวีหน่ี” จูไหฟิ่ชเชอรเ์กิรล์ สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู 

เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถอืไข่มกุอยู่ริมทะเล นัง่รถผ่านชมทวิทศันข์องถนนคู่รกัThe Lover’s Roadถนนเรียบ

ชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รฐับาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิศัน ์ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรบัพกัผ่อนหย่อน

ใจ และทีไ่ดช้ื่อว่าถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ ไดม้กีารน าเกา้อี้ หรือมา้นัง่ซึง่ท  ามาส าหรบั 2 

คนนัง่เท่านัน้ จงึไดช้ื่อว่าถนนคู่รกั ปจัจุบนัเป็นทีน่ิยมของบรรดาคู่รกั จากนัน้น าท่านสู่ วดัผู่โถวนมสัการองคส์งักระจาย

เพือ่ความอดุมสมบูรณ์นมสัการเจา้แม่กวนอมิเพือ่ความโชคดนีมสัการองคอ์มติรพทุธเจา้เพือ่การมสีุขสวสัดแีละนมสัการ

พระพทุธเจา้ 4 พระองคเ์พือ่อายุยนืนาน ...และชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี“ยาบวัหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก ้

น า้รอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟตุ ฯลฯ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้อที่ 4) 
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เดนิทางสู่เซินเจิ้น โดยรถโคช้ ใชเ้วลาประมาณ 3 ช ัว่โมง แวะชมหยก ทีม่ชีื่อเสยีงของจนี และชมผลติภณัฑท์ีท่  าจากผา้

ไหมจนีทีม่ชีือ่เสยีงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมทีห่ม่อุ่นในหนา้หนาว และเยน็สบายในหนา้รอ้น 

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั น าท่านเทีย่วชมเมอืงเซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้น

ชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิ้นไดร้บัการวางระบบผงัเมอืงอย่าง

ดมีสีภาพภมูทิศัน ์และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม  

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณภตัตาคาร ( มื้อที่5 ) 

สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ Happy Coastดินแดนแหง่ความสขุรมิทะเล สถานทีซ่ึง่ต ัง้อยู่ในย่านธุรกิจหลกัของเซนิเจิ้นเบย์

พื้นทีป่ระมาณ 125 ลา้นตารางเมตรเป็นโครงการทีแ่สดงถงึวฒันธรรมดา้นท่องเทีย่ว, บนัเทงิ, ชอ้ปป้ิง, รา้นอาหาร, 

โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมาย พรอ้มกบัชมโชวน์ ้าพ ุ3 มติิประกอบเพลงแสงสเีสยีงที่งดงามตระการตา และเดนิทางสู่

หลอหวู่แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถกูแหลง่ใหญ่ของเซินเจิ้น ซึง่คนไทยรูจ้กัในนามมาบญุครองเมอืงไทยมสีนิคา้มากมาย

หลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสื้อผา้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝากส าหรบัคนทีท่่านรกั และตวัท่านเอง 

จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SHANSHUI HOTEL / FX HOTEL หรอืเทียบเท่า 3*พกัเมืองเซินเจิ้น 

 

วนัที่สาม เซนิเจิ้น-ฮอ่งกง-วดัแชกงหมิว-วดัหวงัตา้เซยีน-ชอ้ปป้ิง-กรุงเทพฯ    (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อที่ 6) 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ฮอ่งกงโดยรถไฟ ( หรอืรถบสั ) ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง น าท่านเทีย่วชม วดัแชกงหมิว หรอื วดั

กงัหนัน าโชควดันี้ต ัง้อยู่ทีต่  าบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึ้นเมือ่ 400 กวา่ปี

ผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึ้นชื่อลอืชาในเรื่องความศกัดิ์สทิธิ์ในดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรูีปปัน้เจา้พอ่

แช ้กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศกัดิ์สทิธป์ระจ าวดั ต านานเลา่วา่ในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยุีคมกีารก่อ

จลาจลแขง็เมอืงขึ้นท ัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ี้ไดก่้อเกิดบรุษุชาตนิกัรบทีช่ื่อวา่ขนุพล แชก้ง๊ ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปราม

ความวุน่วายทีเ่กดิขึ้นแทบทกุสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ื่อวา่เป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อวา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่วา่จะยกทพัไป

ปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบไรพ้่ายของท่านคน

จนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูงธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง

ถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคารทีม่ชีื่อวา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของ

เกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจี้กงัหนัน าโชคทีม่ชีื่อเสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่ม่วา่ทวัร์

ไหนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืกซื้อสนิคา้มงคลชิ้นนี้ เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศิรมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัท ัง้สิ้น 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้อที่ 7) 
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น าท่านเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ ทีข่ ึ้นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่มยอดและน าท่านเยีย่มชม

สมนุไพรจนีซึง่ถอืเป็นสนิคา้เพือ่สุขภาพสามารถเลอืกซื้อเป็นของฝากแด่คนทางบา้นน าท่านสู่ วดัหวงัตา้เซียน (คนจนี

กวางตุง้ จะเรยีกวดันี้วา่ หวอ่งไท่ซนิ) เป็นวดัเก่าแก่อายุกวา่รอ้ยปี ทีไ่ม่มวีนัเสือ่มคลายไปจากความศรทัธาของประชาชน

ชาวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ากมวลชนจ านวนมากทีม่าสกัการะ หรอืแมก้ระท ัง่ควนัธูปคละคลุง้ไปท ัว่บรเิวณท่านเทพเจา้หวงัตา้

เซยีน เดมิท่านชื่อ "หวอ่งชอ้เผ่ง" เป็นมนุษยเ์ดนิดนิธรรมดาคนหนึ่ง ทีม่จีติเมตตาต่อชาวโลก ท่านมคีวามกตญัญูต่อพอ่

แม่สูงมาก และช่วยพ่อแมต่ ัง้แต่เลก็ ท างานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวนัหนึ่งท่านไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไป

ศึกษาร า่เรยีนวชิาบนภูเขาไกล ท่านหวอ่งชอ้เผ่งกอ้ตดัสนิใจตามนกัพรตท่านนัน้ไปศึกษาร า่เรยีนวชิา ท่านขยนัหม ัน่เพยีร

เรยีนจนบรรล ุ จนท่านสามารถเสกกอ้นหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้ เมือ่ท่านไดร้ า่เรยีนวชิาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้าอาจารย์

ของท่านกลบัมา ใชว้ชิาความรูด้า้นสมนุไพร เพือ่บ  าเพญ็ประโยชน ์ เดนิทางรกัษาประชาชนจนีทีเ่จบ็ไข ้ ตลอดจนผูท้ี่

เดอืดรอ้นไปท ัว่ทกุสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญ่ในประเทศจนี ท่านหวงัตา้เซยีนไดใ้ชว้ชิาการแพทย ์ จดัยาสมนุไพร

ใหแ้ก่ชาวบา้นเพือ่ต่อสูก้บัโรครา้ย ตลอดอายุขยัทองท่าน ไดม้ลูีกศิษยม์ากมายทีเ่คารพทา่นและร า่เรยีนวชิาจากท่าน จวบ

จนประชาชนต่างยกย่องใหท้่านเป็นเทพหวอ่งไท่ซนิ และไดต้ ัง้ศาลเอาไวเ้พือ่กราบสกัการะจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่แหลง่ช้

อปป้ิงที่ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากท ัว่ทกุมมุโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้

ประเภทต่างๆ อย่างเตม็อิม่จใุจ ไม่วา่คุณจะมรีสนยิมแบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ช ัน้เลศิของฮ่องกงมทีกุ

สิง่ทีคุ่ณตอ้งการศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหลา่นี้ เป็นแหลง่รวมหอ้งเสื้อทีจ่  าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาติ

ชื่อดงัจากท ัว่ทกุมมุโลกอกีท ัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรูเลอืกอร่อยกบัรา้นอาหารรส

เดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่ โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ป

มากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของ

ฝากคุณหนูที ่Toy’s Us 

..กรุณาตรงต่อเวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสู่สนามบนิ.....(อสิระอาหารเยน็) 

23.50 น. บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิฮ่องกง แอรไ์ลน ์  เทีย่วบนิที ่HX761 หรอื HX773 และ HX767 

  * บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง* 

02.25 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

** หากทา่นที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

☺  ขอบพระคุณทกุท่านที่ใชบ้รกิาร☺ 
(กรุป๊ออกเดินทางไดต้ ัง้แต่  10 ท่านข้ึนไป ) 

 

.…………………………กรณีคณะออกเดนิทางได…้…………………… 

 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15ท่านขึ้นไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทวัร)์    

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10ท่าน ไมอ่อกเดินทาง  
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อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

6 ม.ค. 60 8 ม.ค. 60 

10,999.- 3,500.- 

13 ม.ค. 60 15 ม.ค. 60 

20 ม.ค. 60 22 ม.ค. 60 

22 ม.ค. 60 24 ม.ค. 60 

25 ม.ค. 60 27 ม.ค.60 

10 ก.พ. 60 12 ก.พ. 60 12,900 3,500.- 

17 ก.พ. 60 19 ก.พ. 60 

10,999.- 3,500.- 

24 ก.พ. 60 26 ก.พ. 60 

26 ก.พ. 60 28 ก.พ. 60 

3 มี.ค. 60 5 มี.ค. 60 

10 ม.ีค. 60 12 มี.ค. 60 

17 มี.ค. 60 19 มี.ค. 60 

24 มี.ค. 60 26 มี.ค. 60 

31 มี.ค. 60 2 เม.ย. 60 

2 เม.ย. 60 4 เม.ย. 60 

11,999.- 3,500.- 

7 เม.ย. 60 9 เม.ย. 60 

21 เม.ย. 60 23 เม.ย. 60 

23 เม.ย. 60 25 เม.ย. 60 

28 เม.ย. 60 30 เม.ย. 60 

30 เม.ย. 60 2 พ.ค. 60 

5 พ.ค. 60 7 พ.ค. 60 12,999.- 3,500.- 
12 พ.ค. 60 14 พ.ค. 60 

10,999.- 3,500.- 

19 พ.ค. 60 21 พ.ค. 60 

26 พ.ค. 60 28 พ.ค. 60 

28 พ.ค. 60 30 พ.ย. 60 

2 มิ.ย. 60 4 มิ.ย. 60 
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9 มิ.ย. 60 11 มิ.ย. 60 10,999.- 3,500.- 

16 มิ.ย. 60 18 มิ.ย. 60 10,999.- 3,500.- 
18 มิ.ย. 60 20 มิ.ย. 60 

9,999.- 3,500.- 23 มิ.ย. 60 25 มิ.ย. 60 

30 มิ.ย. 60 2 ก.ค. 60 

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ้ิน) 
ก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธ์สินคา้พ้ืนเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล (หยก, 
บวัหิมะ, ผา้ไหม, สมุนไพร, จิวเวอร์ร่ี)  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ 
จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือ

หรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 
ถา้ท่านไม่เดินทางตามรายการ ท าใหต้อ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม  

(กรณีไม่ลงร้านรัฐบาล ตามโปรแกรมเพ่ิมร้านละ 300 หยวน / ท่าน) 
อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

✓ ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 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,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

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

ประเทศค่ะ) 
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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  หรอืขอคนืเงนิได ้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 ้ 

- เที่ยวบิน  ,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

- หนงัสอืเดินทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า  6 เดอืน 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 
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- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคืนเงนิและไม่สามารถเปลี่ยน

ช่ือได ้

- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่า

ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่ีการคืนเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 
เมื่อท่านได้ท ารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลับ 

เพ่ือแจ้งนัดวัน ช าระเงิน โทร 02-7698141 ถึง 43 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้ 
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญช ี ประเภท หมายเลขบัญช ี
 สาขาย่อย เดอะมอลล ์บางกะป ิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย ์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล์ บางกะป ิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย ์ 160-251742-5 
 เดอะมอลล์ บางกะป ิ บริษัท เอ็กซซ์อติก ฮอลิเดย ์จ ากดั ออมทรัพย ์ 281-2-22986-8 
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