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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-วดัแชกงหมิว-วดัหวงัต้าเซียน-ช้อปป้ิง-จไูห่                                           
04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ M สายการบิน

คาเธย ์แปซิฟิค เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก (กรณุาใช้กระเป๋าล้อลากท่าน
ละ 1 ใบ เพ่ือความสะดวกในการข้ามด่าน) 

06.40 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิค เท่ียวบิน CX616 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
10.30 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย น าท่านสู่ฝ ัง่เกาลนู ฮ่องกงตัง้อยู่

ทางทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีโดยอยูต่ดิกบัมณฑลกว่างตง (กวางตุง้) โดย
มาเก๊าอยูท่างฝ ัง่ตะวนัตก ห่างไปราว 61 กโิลเมตร ฮ่องกง เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นประมงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง ใน
เขตอ าเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิน้ หลงัจากจนีพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะฮ่องกง และเกาลนูจงึถูกครอบครอง
โดยองักฤษในปี 1842 และ 1860 ตามล าดบั ต่อมาภายหลงั ในปี 1898 องักฤษไดท้ าสญัญา‘เช่าซือ้’พืน้ที่
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ทางตอนใตข้องล าน ้าเซนิเจิน้  ซึง่ปจัจุบนัเรยีกว่า ‘เขตดนิแดนใหม่’ รวมทัง้เกาะรอบขา้ง ซึง่มอีาณาบรเิวณ
กวา้งใหญ่กว่าเมือ่ครัง้องักฤษเขา้ยดึครองในสมยัสงครามฝ่ินเกอืบสบิเท่า  

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเทีย่วชมวดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนัน าโชค วดันี้ตัง้อยูท่ีต่ าบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของ
ฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชาในเรือ่ง
ความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูป ัน้เจา้พ่อแช ้ ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศกัดิ ์
สทิธป์ระจ าวดั ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึน้
ทัว่ประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก่้อเกดิบุรษุชาตนิกัรบทีช่ื่อว่าขนุพล แช ้ ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความ
วุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองกไ็ดช้ื่อว่าเป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยก
ทพัไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านกไ็ดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั 
ดาบไรพ้่ายของท่าน คนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสงู 
ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคาร ทีม่ ี
ชื่อว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจี้
กงัหนัน าโชคทีม่ชีื่อเสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่มว่่าทวัรไ์หนที่มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่า
เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้น้ี เพื่อเสรมิสรา้งบารม ี และศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ น าท่านชมโรงงานจิว
เวอรร์ีท่ีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่มยอด และน ำท่ำนเลอืกซือ้สมุนไพรจีน 
ซึง่ถอืเป็นสนิคำ้เพื่อสุขภำพสำมำรถเลอืกซือ้เป็นของฝำกแด่คนทำงบำ้น  
น าท่านสู่วดัหวงัต้าเซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวดัเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ทีไ่ม่มี
วนัเสื่อมคลายไปจากความศรทัธาของประชาชนชาวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ากมวลชนจ านวนมากทีม่าสกัการะ 
หรอืแมก้ระทัง่ควนัธปูคละคลุง้ไปทัว่บรเิวณ ท่านเทพเจา้หวงัตา้เซยีน เดมิท่านชื่อ "หวอ่งชอ้เผ่ง" เป็น
มนุษยเ์ดนิดนิธรรมดาคนหนึ่ง ทีม่จีติเมตตาต่อชาวโลก ท่านมคีวามกตญัญตู่อพ่อแมส่งูมาก และช่วยพ่อแม่
ตัง้แต่เลก็ ท างานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวนัหน่ึงท่านไดพ้บกบันักพรต และนกัพรตไดช้วนไปศกึษาร ่าเรยีน
วชิาบนภเูขาไกล ท่านหว่องชอ้เผ่งกอ้ตดัสนิใจตามนกัพรตท่านนัน้ไปศกึษาร ่าเรยีนวชิา ท่าน
ขยนัหมัน่เพยีรเรยีนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกกอ้นหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้ เมือ่ท่านไดร้ ่าเรยีนวชิาจน
ถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้าอาจารยข์องท่านกลบัมา ใชว้ชิาความรูด้า้นสมุนไพร เพื่อบ าเพญ็ประโยชน์ เดนิทาง
รกัษาประชาชนจนีทีเ่จบ็ไข ้ ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปทัว่ทุกสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญ่ในประเทศจนี 
ท่านหวงัตา้เซยีนไดใ้ชว้ชิาการแพทย ์ จดัยาสมนุไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพื่อต่อสูก้บัโรครา้ย ตลอดอายุขยัทอง
ท่าน ไดม้ลีกูศษิยม์ากมายทีเ่คารพท่านและร ่าเรยีนวชิาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกยอ่งใหท้่านเป็น
เทพหว่องไท่ซนิ และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พื่อกราบสกัการะ  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่แหล่งช้อปป้ิงท่ีย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนด์
เนมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อิม่จใุจ ไม่ว่าคุณจะมรีสนิยมแบบ
ไหนหรอืงบประมาณเท่าใด ศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวาง
เหล่านี้ เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลก
อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรู เลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของ
ฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่ โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ช้
อปมากกว่า 700 รา้น อาท ิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & 
SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่Toy’s Us ***อิสระอาหารเยน็เพ่ือให้เวลาได้ช้อปป้ิงอย่างเตม็ท่ี*** 
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สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื เพื่อลงเรือเฟอรร่ี์สู่เมืองจไูห่ ใชเ้วลาประมาณ 1-2 ชัว่โมง ผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเขา้ทีพ่กั 
พกัท่ี XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสอง จไูห่-หวีหน่ี-มาเกา๊-วิหารเซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร-์เวเนเช่ียน-จไูห่ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

น ำท่ำนแวะถ่ำยรปูกบัสำวงำม “หวีหน่ี” จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ สำวงำมกลำงทะเลสญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห่ 
บรเิวณอ่ำวเซยีงห ู เป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล นัง่รถผ่ำนชมทวิทศัน์ของถนนคู่รกั 
The Lover’s Road ถนนเรยีบชำยหำดทีส่วยงำมแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รฐับำลเมอืงจไูห่ไดต้กแต่งภูมทิศัน์ 
ไดอ้ยำ่งสวยงำมเหมำะส ำหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ื่อว่ำถนนคู่รกั กเ็พรำะว่ำภำยในบรเิวณถนนรมิ
ชำยหำดแห่งน้ีไดม้กีำรน ำเกำ้อี ้ หรอืมำ้นัง่ซึง่ท ำมำส ำหรบั 2 คนนัง่เท่ำนัน้ จงึไดช้ื่อว่ำถนนคู่รกั ปจัจุบนั
เป็นทีน่ิยมของบรรดำคู่รกั แวะชมหยก สนิคำ้โอท๊อปของจนี และชมผลติภณัฑท์ีท่ ำจำกผ้าไหมจีนทีม่ี
ชื่อเสยีงโดยเฉพำะผำ้ห่มไหมทีห่่มอุ่นในหน้ำหนำว และเยน็สบำยในหน้ำรอ้น 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
น าท่านขา้มด่านสู่มาเกา๊ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย น าท่านผ่านชมเกาะมาเก๊า “มาเก๊า”  
นบัเป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมูบ่า้นเกษตรกรรมและ
ประมงเลก็ๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที ่ 16 ชาว
โปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมุทรแถบนี้เพื่อตดิต่อคา้ขายกบัชาวจนี และมาสรา้งอาณานิคมอยูใ่น
แถบน้ีทีส่ าคญัคอืชาวโปรตุเกส ไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปตัยกรรม และศลิปวฒันธรรม
ของชาตติะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่างวฒันธรรม
ตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรยีกไดว้่าเป็น "ยโุรปใจกลางเอเชีย" 
ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางคท์อง สรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ ัง้องค ์ มคีวามสงู 
18 เมตร หนกักว่า 1.8 ตนั ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกาย
เรอืงรองเหลอืงอรา่มงดงามจบัตา เจา้แมก่วนอมิองคน้ี์เป็นเจา้แมก่วนอมิลกูครึง่ คอืป ัน้เป็นองคเ์จา้แม่
กวนอมิ แต่ว่ากลบัมพีระพกัตรเ์ป็นหน้าพระแมม่าร ี ทีเ่ป็นเช่นนี้กเ็พราะว่าเป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตุเกส
ตัง้ใจสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสทีส่่งมอบมาเก๊าคนืใหก้บัจนี น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชื่อของมาเก๊า เช่น คุก้กีอ้ลัมอนด ์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผวัจา๋เมยีจา๋ หมแูผ่นสตูรพเิศษ 
น ้ามนัปลา น าท่านชม วิหารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวทิยาลยัเซนตป์อล ซึง่ก่อตัง้ในปี 
1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถ์
เซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูกท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกดิ
เพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลยั และโบสถถ์ูกท าลายจนเหลอืแต่ดา้นหน้าของตกึฐานโบสถส์่วนใหญ่ และ
บนัไดหน้าดา้นหน้าของตกึแสดงใหเ้หน็ถงึสไตลผ์สมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมอียูท่ีน่ี่เพยีงแห่ง
เดยีวเท่านัน้ในโลก แวะชมยา่นเซนาโด้สแควร ์ ถอืไดว้่าเป็นท าเลทองทางธุรกจิของมาเก๊าเพราะรวบรวม
สนิคา้คุณภาพและรา้นคา้ต่างๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทุกแบบทุกสไตล ์ และยงัมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติ
สนิคา้ต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยูด่ว้ยเรยีกว่าชอ้ปป้ิงทีน่ี่แห่งเดยีวกค็ุม้เกนิพอ  
น าท่านชม THE VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมคาสโินหรรูะดบั 6 ดาว หลงัจากนัน้มเีวลาใหท้่าน
อยา่งเตม็ทีเ่พื่อทีจ่ะไดส้มัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหมข่องเอเชยี ภายในพรอ้มสรรพดว้ยสิง่อ านวย
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ความสะดวกทีใ่หค้วามบนัเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชื่อดงั
มากมายกว่า 350 รา้น ใหท้่านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชื่นชอบ 
ท่านสามารถนัง่เรอืกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่นรายการ) หรอืจะเสีย่งโชค
คาสโิน ซึง่มอียูท่ ัง้หมด 4 โซนใหญ่ ***อิสระอาหารเยน็เพ่ือให้เวลาได้เท่ียวชมอย่างเตม็ท่ี***  
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนขำ้มด่ำนกลบัสู่จไูห่ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
พกัท่ี XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม จไูห่-วดัไป่เหลียน-สวนหยวนหมิงหยวน-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น ำท่ำนชมวดัไป่เหลียน (วดัดอกบวัขาว) เป็นวดัซึง่มวีวิทวิทศัน์สวยงำมมำก ภำยในบรเิวณวดัจะมี
บนัไดเดนิขึน้ไปกรำบนมสักำรสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีช่ำวจไูห่ใหค้วำมนับถอื ไดแ้ก่ เทพเจำ้แห่งโชคลำภ, เทพเจำ้
กวนอู, เจำ้แมก่วนอมิ ตำมบนัไดทีข่ ึน้ไปทัง้สองขำ้งทำงจะมตีน้สนปลกูไวต้ลอดสองขำ้งทำง บรรยำกำศร่ม
รืน่มำก เมือ่ท่ำนไดก้รำบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิภ์ำยในวดัครบหมดแลว้ บรเิวณดำ้นนอกกจ็ะมรีะฆงัไวใ้หค้นทีไ่ป
ขอพรต ี เพื่อใหพ้รทีข่อสมดัง่ทีป่ำรถนำ ในกำรตเีขำบอกใหต้ ี 3 ครัง้ แลว้พรทีข่อกจ็ะสัมฤทธิผ์ล และชม
สนิคำ้ยำประจ ำบำ้นของชำวจนี “ยาบวัหิมะ” สรรพคุณหลำกหลำยแก้น ้ำรอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แก้
รดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  

บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เป๋าฮ้ือ+ไวน์แดง 
น ำท่ำนเขำ้ชมสวนหยวนหมิงหยวนซึง่เป็นสวนจ ำลองจำกสวนหยวนหมงิทีน่ครปกักิง่ หลงัถูกท ำลำยโดย
พนัธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสยีหำยจนยำกแก่กำรบูรณะ พระรำชวงัหยวนหมงิใหมไ่ดง้บประมำณ
ก่อสรำ้งถงึ 600 ลำ้นหยวน สรำ้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลำงของภเูขำชลินิ ในเมอืงจไูห่ ท ำใหส้วนแห่งนี้โอบ
ลอ้มดว้ยขนุเขำทีเ่ขยีวชอุ่ม และมพีืน้ทีค่รอบคลุมทะเลสำบขนำดมหมึำ 80,000 ตำรำงเมตร ซึง่มขีนำด
เท่ำกบัสวนเดมิในกรงุปกักิง่ สิง่ทีท่ ำใหส้วน หยวนหมงิหยวนแห่งใหม่ มคีวำมแตกต่ำงกบัสวนเก่ำทีป่กักิง่ 
คอืกำรเพิม่เตมิและตกแตกสวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวนัตกผสมกบัศลิปะจนี สวนหยวนหมงิหยวนใหม่จงึถอื
ไดว้่ำเป็นสถำนทีท่่องเทีย่วซึง่จ ำลองมำจำกสถำนทีใ่นประวตัศิำสตร์ มคีุณค่ำทัง้ในแงว่ฒันธรรม 
ประวตัศิำสตร ์ และธุรกจิกำรท่องเทีย่ว สวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขำ้ชมตัง้แต่วนัที ่ 1 กุมภำพนัธ ์ ค.ศ.1997 
เป็นตน้มำ มภีเูขำโอบรอบทัง้ 3 ดำ้น ดำ้นหน้ำเป็นพืน้ทีร่ำบ สิง่ก่อสรำ้งต่ำงๆ สรำ้งขึน้เท่ำของจรงิในอดตี
ทุกชิน้ มมีำกกว่ำ 100 ชิน้ อำท ิเสำหนิคู่ สะพำนขำ้มธำรทอง ประตูตำ้กง ต ำหนกัเจิง้ตำ้กวำงหมงิ สะพำน
เกำ้เลีย้ว น ำท่ำนสู่ตลาดใต้ดินกงเป่ย แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมอืงจไูห่มสีนิคำ้มำกมำยใหท้่ำนเลอืก
ซือ้ อำทเิช่น โทรศพัทม์อืถอื, เกมสบ์อย, mp3, mp4, กระเป๋ำ, รองเทำ้, เสือ้ผำ้ตำมแฟชัน่ตำมฤดกูำล
ในช่วงนัน้, ผลไม,้ อำหำร และขนม จำกนัน้น ำท่ำนชิมชาจีน เช่น อู่หลง ผเูออ ชำรสชำตดิขีึน้ชื่อของจนี 
ท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้ฝำกคนทำงบำ้นได ้ สมควรแก่เวลาน ำท่ำนเดนิทำงจากจไูห่ตรงสู่สนามบินฮ่องกง 
(ไม่เข้าเมือง)  โดยเรือเฟอรร์ี่ ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

21.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX617 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
23.55 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ ไฟลข์ากลบับางวนัเป็น CX709 2200-2355 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ
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อตัราค่าบริการ***1-3, 8-10, 22-24 เม.ย. / 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 พ.ค. / 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 
มิ.ย. / 1-3, 15-17, 22-24, 29-31 ก.ค. / 5-7, 19-21, 26-28 ส.ค. / 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 ก.ย. / 14-16, 
28-30 ต.ค. 60  
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)      12,999.- บาท 
        ราคาเดก็ อายตุ า่กว่า 12 ปี มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  12,999.- บาท 
        ราคาเดก็ อายตุ า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 12,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม            3,500.- บาท 
 

อตัราค่าบริการ***15-17 เม.ย. 60 
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)      18,999.- บาท 
        ราคาเดก็ อายตุ า่กว่า 12 ปี มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  18,999.- บาท 
        ราคาเดก็ อายตุ า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 18,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม            4,500.- บาท 
 
อตัราค่าบริการ***28-30 เม.ย. / 29 เม.ย.-1 พ.ค. / 4-6, 5-7 พ.ค. / 6-8 ก.ค. / 10-12 ส.ค. / 19-21 ต.ค. 
60 (ไฟลข์าไปวนัท่ี 4, 5 พ.ค., 6 ก.ค., 10 ส.ค., 19 ต.ค. CX700 0825-1210) 
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)      15,999.- บาท 
        ราคาเดก็ อายตุ า่กว่า 12 ปี มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  15,999.- บาท 
        ราคาเดก็ อายตุ า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 15,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม            3,500.- บาท 
 
อตัราค่าบริการ***8-10 ก.ค. / 12-14 ส.ค. / 21-23 ต.ค. 60 (ไฟลข์าไปวนัท่ี 5 พ.ค., 8 ก.ค., 12 ส.ค., 21 ต.ค. 
CX700 0825-1210) 
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)      17,999.- บาท 
        ราคาเดก็ อายตุ า่กว่า 12 ปี มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  17,999.- บาท 
        ราคาเดก็ อายตุ า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 17,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม            4,500.- บาท 
 
อตัราค่าบริการ***30 ก.ย.-2 ต.ค. / 7-9 ต.ค. 60  
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)      14,999.- บาท 
        ราคาเดก็ อายตุ า่กว่า 12 ปี มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  14,999.- บาท 
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        ราคาเดก็ อายตุ า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 14,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม            3,500.- บาท 
 
อตัราน้ีรวม 
ค่ำตัว๋เครือ่งบนิ และภำษนี ้ำมนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ / ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง / 
ค่ำอำหำร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำทีพ่กัตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร (กรณีพกั 3 ท่ำน ท่ำนที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / 
ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเดนิทำง ท่ำนละไมเ่กนิ 20 กก. / ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุไว ้/ ค่ำวี
ซ่ำเขำ้เมอืงจนีเป็นวซี่ำกรุ๊ป (กรณทีีม่วีซี่ำจนีอยูแ่ลว้ไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยได)้ / ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำง 
1,000,000 บำท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่ และค่ำทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดกำรเดนิทำงจำ่ยทปิ 90 หยวน/ท่ำน*** ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย 
และค่ำธรรมเนียมส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ต่ำงชำต ิ / ค่ำอำหำร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำธรรมเนียม
กระเป๋ำเดนิทำงทีน่ ้ำหนกัเกนิ 20 กก. / ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร เช่น ค่ำซกัรดี โทรศพัท ์ค่ำมนิิบำร ์ฯลฯ / 
ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% / ค่ำภำษเีชือ้เพลงิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 

 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทำงทีม่วีนัก ำหนดอำยใุชง้ำนเหลอืไมน้่อยกว่ำ 6 เดอืน นบัจำกวนัทีจ่ะออกเดนิทำง 
- ตอ้งมหีน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
 
***ลกูค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน 

บริษทัฯ ทวัรไ์ม่สามารถย่ืนเป็นวีซ่ากรุป๊ให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ 
กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลกูค้าจะต้องเป็นผูร้บัผิดชอบเองทัง้หมด*** 

 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 25-30 วนั  / คนืค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด หรอืเกบ็ค่ำใชจ้่ำยบำงส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 11-24 วนั / เกบ็ค่ำใชจ้่ำย 5,000-10,000 บำท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 1-10 วนั  / เกบ็ค่ำบรกิำรทัง้หมด 100 % 
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หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยัจนไมอ่ำจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดร้บับำดเจบ็ทีน่อกเหนือควำมรบัผดิชอบของหวัหน้ำ
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับำงประกำร เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ต่ำงๆ 
2.  เนื่องจำกสภำวะน ้ำมนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสูงขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ้ำมนัขึน้ในอนำคต 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่ำภำษนี ้ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ เพรำะทำงบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภำษนี ้ำมนัใหมท่ีอ่ำจจะ
เกดิขึน้ 
3. เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูก
ปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศไมว่่ำในกรณใีดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนกำร 
เดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่ำน 
5. กำรไมร่บัประทำนอำหำรบำงมือ้ไมเ่ทีย่วตำมรำยกำร ไมส่ำมำรถขอหกัค่ำบรกิำรคนืได ้ เพรำะกำรช ำระค่ำทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย  
6. เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ 
7. กำรท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีำรเขำ้ชมสนิคำ้ของทำงรฐับำล เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วดงักล่ำว  
คอืรำ้นหยก รำ้นบวัหมิะ รำ้นผำ้ไหม รำ้นขนม รำ้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หำกท่ำนใดไมเ่ขำ้รำ้นดงักล่ำวจะตอ้งจำ่ยค่ำทวัร์
เพิม่ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่ำวแลว้ 


