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กาํหนดการเดินทาง 

 
รายละเอียด 

เที�ยวบนิ 
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� เด็ก � 
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1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่
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พักเดี�ยว
เพิ�ม 

�� – �( ตุลาคม �+,� ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 

�(,... �(,... ��,... �,+// 
�. – �� ตุลาคม �+,� ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
�+,... �+,... �(,... �,+// 

�+ – �0 ตุลาคม �+,� ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX773 (00.40-03.00) 

�+,... �+,... �(,... �,+// 

�, – �. ตุลาคม �+,� ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

�+,... �+,... �(,... �,+// 

�1 – �. ตุลาคม �+,� ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

�+,... �+,... �(,... �,+// 

 

ขอ้ควรทราบกอ่นจองทวัรจ์นี MUST READ 
*ขอเก็บคา่วซี่าเด ี�ยวตามจรงิ: กรณปีระเทศจนียกเลกิวซี่ากรุ๊ปเขา้จนี//ยกเลกิวซี่าหนา้ดา่นเขา้จู่ไห่-เซนิเจิ�น 
*ลกูคา้ท ี�เคยเดนิทางไปประเทศตอ่ไปนี+ ตอ้งย ื�นวซี่าเด ี�ยวเทา่น ั+น: กรุณาแจง้เจา้หนา้ที!กอ่นทําการจอง ทัวรไ์ม่
รับผดิชอบและไม่คนืเงนิใดๆทั �งสิ�น หากท่านไม่ไดย้ื!นวซี่าเดี!ยวและมผีลเขา้ประเทศจนีไม่ได ้
ตรุกี-อียปิต-์อนิเดยี-ศรีลงักา-จอร์แดน-อสิราเอล-อัฟกานสิถาน-ปากีสถาน-อุซเบกสิถาน-ทาจกิสิถาน-เตร์กเมนสิถาน-อหิร่าน-อริัก-
ซาอุดอิาระเบีย-ซีเรยี-เลบานอน-ลเีบีย-ซูดาน-แอลจีเรีย-ไนจีเรีย-คาซัคสถาน-รัฐปาเลสไตน์-เยเมน-โอมาน-โซมาเลยี 

 
*หากผูเ้ดนิทางอายุ18ปีหรอืนอ้ยกวา่18ปี ตอ้งแจง้เจา้หนา้ท ี�กอ่นทาํการจองทุกคร ั+ง เพราะบางประเทศ 

บางโปรแกรมมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิสาํหรบัผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ18ปี เชน่ จนี,ฮอ่งกง,มาเกา๊ เป็นตน้ 
 

*ราคานี+ผูเ้ดนิทางตอ้งไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่น ั+น !!! เท ี�ยวตามโปรแกรมกาํหนด หากไมล่งรา้นรฐับาลหรอื
รา้นชอ้ปปิ+ ง เก็บเพิ�มทา่นละ 100USD ตอ่ทา่น ตอ่รา้น (ประมาณรา้นละ3,000บาท) 

 

�ราคาเปลี�ยนแปลงได ้ขอสงวนสทิธิ]เก็บคา่นํ +ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ+น 
�ราคานี+ใชสํ้าหรบั THAILAND PASSPORT เท่าน ั+น  ชาวตา่งชาตอิาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม โปรดแจง้ก่อนจอง 
�โปรแกรมเป็นแบบจอยดท์วัรก์บัแลนดช์ ั+นนํา ทราเวลสปรรีบัจองทวัรแ์ละประสานงาน(เราจดัเฉพาะกรุ๊ปส่วนตวั) 
 

***กรณีทา่นสาํรองต ัaวภายในหรอืพาหนะเดนิทางมาสนามบนิในวนันดัหมาย ทวัรไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
ในสว่นนี+เพราะนอกเหนอืจากโปรแกรม ไมว่า่จะเป็นกรณีกรุ๊ปไมค่อนเฟิรม์เดนิทาง,สายการบนิดเีลยห์รอื

ปจัจยัอื�นๆ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ี�ใหท้ราบกอ่นทาํการจองและโอนเงนิทกุคร ั+ง*** 
 

**ใบนดัหมายจะส่งมาประมาณ 5 วนัก่อนเดนิทาง**   
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*โปรแกรมและไฟทบ์นิเปล ี�ยนแปลงได ้ตารางทวัรแ์ละท ี�พกัในแตล่ะเมอืงสลบัไดต้ามความเหมาะสม* 

*สงวนสทิธิ]เปลี�ยนสายการบนิไดใ้นระดบัเดยีวกนั (5ดาวเปลี�ยนบนิ5ดาว//LowCostเปลี�ยนบนิLowCost)* 

ที�พกั : จํานวน 3 คนื ระดบัเทยีบเทา่ 3 ดาว (พกัหอ้งละ2-3ทา่น) 
(บางประเทศพกัไดแ้คห้อ้งละ2ท่าน หากมา3ท่าน อาจตอ้งเสยีคา่พกัเด ี�ยว กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที�) 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ9 น 
/+.�/ น.    พรอ้มกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั9น 4 ประตู + เคาน์เตอร์ K สายการบิน HONG KONG 

AIRLINES พบเจา้หน้าที�ทาํการเช็คอินตั �ว 
08.50 น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน HX768 บริการอาหารว่างและเครื�องดื�มบนเครื�อง  
 (มีจอส่วนตัวทุกที�นั �ง) (กรุณาเช็คเที�ยวบนิในตารางวันเดินทางกอ่นทาํการจอง) 
��.(/ น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเรว็กวา่เมืองไทย 1 ชม.) 
เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (�)  

จากนั,นนําท่านเดินทางสู่ สถานี TUNG CHUNG เพื�อขึ, น กระเชา้ลอยฟ้านองปิง �,/ องศา ไป
ยงัเกาะลนัเตาเพื�อ นมสัการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญล่ันเตา....องค์
พระสรา้งจากการเชื�อมแผ่นสัมฤทธิ^ถึง �// แผ่น หนัก �+/ ตันและสูง �( เมตร องคพ์ระ
หนัพระพักตรไ์ปยงัเนินเขาเบื9 องล่างบริเวณทะเลจีนใต  ้  จากนั,นอิสระใหท่้านไดส้ัมผัสกับ
หมู่บา้นวัฒนธรรมนองปิง ใหท่้านได้อิสระเที�ยวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดง
กลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจําลองแห่งนี, ท่านจะไดพ้บความสนุกที�สามารถผสมผสาน
ระหวา่งความเจรญิและวฒันธรรมดั,งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว (หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิด
ซ่อมบาํรุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ^ในการเปลี�ยนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพื�อนาํท่านขึ9 นสู่
ยอดเขาแทน และจะทาํการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเชา้ทา่นละ (/ เหรียญฮ่องกง) 
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จากนั,นเดินทางสู่ เซินเจิ9 น โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 ชั �วโมง) เซินเจิ, น เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีเนื, อที� 
>,@>@ ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซินเจิ, นไดร้บัการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์และ
สภาพแวดลอ้มที�เป็นระเบียบสวยงาม 

คํ �า  บริการอาหารค ํ �า ณ ภตัตาคาร (�)   
นาํทา่นเขา้สู่ที�พัก FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกนั 
 

วันที�สอง เซินเจิ9 น – ชอ้ปปิ9 งหลอวู่ - จูไห ่– สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชวอ์ันตระการตา 
 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�)   
จากนั,นนําท่านชอ้ปปิ, งที� หลอหวู่ พบกับสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ, น ซึ�งคนไทยรูจ้ัก            
ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา 
เสื, อผา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซื, อเป็นของฝากสําหรบัคนที�ท่านรกั และตัวท่านเอง และใหท่้านไดร้บั
เลือกชม รา้นหยก สินคา้โอท็อปของเมืองจีน 

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (()   
บา่ย จากนั, นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโคช้ แวะชม ผลิตภัณฑ์ที�ทาํจากผา้ไหมจีน             

ที�มีชื�อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที�ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้ารอ้น นําท่านชม 
สวนหยวนหมิงหยวน ซึ�งเป็นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที�นครปักกิ�ง หลังถูกทําลายโดย
พันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหม่ได้
งบประมาณก่อสรา้งถึง 600 ลา้นหยวน  สรา้งขึ, นใหม่อีกครั,ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมือง
จูไห ่ทาํใหส้วนแหง่นี, โอบลอ้มดว้ยขุนเขาที�เขียวชอุ่ม และมีพื, นที�ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 
80,000 ตารางเมตร ซึ�งมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักกิ�ง สิ�งที�ทาํใหส้วนหยวนหมิงหยวนแห่ง
ใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที�ปักกิ�ง คือการเพิ�มเติมและตกแตกสวนที�เป็นศิลปะแบบ
ตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือไดว้่าเป็นสถานที�ท่องเที�ยวซึ�งจําลอง
มาจากสถานที�ในประวติัศาสตร ์มีคุณค่าทั,งในแง่วฒันธรรม ประวัติศาสตร ์และธุรกิจการ
ท่องเที�ยว สวนนี, ไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตั,งแต่วนัที� 1กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มีภูเขา
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*ประกนัสุขภาพ: ทวัรไ์มค่รอบคลุมประกนัสุขภาพ ซื+อเพิ�มเตมิไดก้บัเจา้หนา้ที�* 

 

โอบรอบทั,ง 3 ดา้น ดา้นหน้าเป็นพื, นที�ราบ สิ�งก่อสรา้งต่างๆ สรา้งขึ, นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ, น  
มีมากกว่า 100 ชิ, น อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ตําหนักเจิ, งตา้กวางหมิง 
สะพานเกา้เลี, ยว 

 
คํ �า  บริการอาหารค ํ �า ณ ภตัตาคาร (+)  เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื9 อ+ไวนแ์ดง 

จากนั,นชม โชวอ์ันตระการตาดว้ยแสง สี เสียง ซึ�งใชผู้แ้สดงกวา่ 100 ชีวติ ซึ�งประกอบดว้ยการ
แสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่น
ต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได ้ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ^ในการคืนเงินค่าโชวท์า่นละ (/ เหรียญ) 

 
นาํทา่นเขา้สู่ที�พัก JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 

วันที�สาม      ถนนคู่รัก – หวีหนี� – มาเกา๊ – นมัสการเจา้แม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –
ถ่ายภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี�ยน – จูไห ่

 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (,)   
จากนั,น นําท่านนั�งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที�
สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ�งรฐับาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทัศน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสําหรบั
พกัผ่อนหยอ่นใจ และที�ไดชื้�อวา่ถนนคูร่กั ก็เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี, ไดมี้การ
นําเกา้อี,  หรอืมา้นั �งซึ�งทาํมาสาํหรบั 2 คนนั�งเท่านั,น จึงไดชื้�อว่าถนนคู่รกั ปัจจุบันเป็นที�นิยมของ



 

รหสัทวัร ์: ZHKG26 
 

รหสัทวัร ์: ZHKG26 
 สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*POCKET WIFI: ลูกคา้ทราเวลสปรเีช่าราคาพเิศษ สอบถามเพิ�มเตมิกบัเจา้หนา้ที�* 
*ประกนัสุขภาพ: ทวัรไ์มค่รอบคลุมประกนัสุขภาพ ซื+อเพิ�มเตมิไดก้บัเจา้หนา้ที�* 

 

บรรดาคูร่กั แวะถ่ายรูปกบัสาวงามหวีหนี�”จูไหฟิ่ชเชอรเ์กิรล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของ
เมืองจูไห ่บรเิวณอ่าวเซียงห ูเป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล และชมสินคา้ยา
ประจาํบา้นของชาวจีน ยาบวัหมิะ สรรพคุณหลากหลายแกนํ้,ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ิดสีดวง
ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะใหท่้านไดเ้ยี�ยมชม ไข่มุก ซึ�งเป็นไข่มุกนํ, าจืดขึ, นชื�อของเมืองจีน สมควรแก่
เวลานําท่านเดินทางขา้มด่านจูไห่ สู่ มาเกา๊ ซึ�งเป็นเมืองที�มีประว ัติศาสตรอ์ันยาวนาน และ
น่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้
และฟูเจี, ยนเป็นชนชาติดั,งเดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษที� 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงั
คาบสมุทรแถบนี, เพื�อติดต่อคา้ขายกบัชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยูใ่นแถบนี,  

เที�ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (1)     
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาเกา๊ นําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวดัที�เก่าแก่ที�สุดและเก็บรกัษา

ศิลปะวตัถุเก่าแก่ซึ�งมีมูลคา่มหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที�คงอยู่มาไดย้าวนาน
ที�สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ ้มประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF 
BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN  
ไม่พลาดใหท่้านไดเ้ลือกซื, อ เลือกชิมทารต์ไข่  จากนั,นผ่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้
แม่กวนอิมปรางค์ทองสรา้งดว้ยทองสัมฤทธิd ทั,งองค ์มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน 
ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง
อรา่มงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคนี์, เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกครึ�ง คือปั, นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม 
แต่วา่กลบัมีพระพกัตรเ์ป็นหน้าพระแม่มาร ีที�เป็นเช่นนี, ก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมที�โปรตุเกส
ตั,งใจสรา้งขึ, นเพื�อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสที�ส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้ับจีน และนําท่านชม 
วิหารเซนตป์อล โบสถ์แหง่นี, เคยเป็นส่วนหนึ�งของวทิยาลัยเซนต์ปอล ซึ�งก่อตั,งในปี 1594 และ
ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก โบสถ์
เซนต์ปอลสรา้งขึ, นในปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครั,ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ 
จนกระทั �งเกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั,งวทิยาลยั และโบสถ์ถูกทาํลายจนเหลือแต่ดา้นหน้าของตึก
ฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบนัไดดา้นหน้าของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวนัออกและ
ตะวนัตกและมีอยูที่�นี� เพียงแหง่เดียวเท่านั,นในโลก 



 

รหสัทวัร ์: ZHKG26 
 

รหสัทวัร ์: ZHKG26 
 สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*POCKET WIFI: ลูกคา้ทราเวลสปรเีช่าราคาพเิศษ สอบถามเพิ�มเตมิกบัเจา้หนา้ที�* 
*ประกนัสุขภาพ: ทวัรไ์มค่รอบคลุมประกนัสุขภาพ ซื+อเพิ�มเตมิไดก้บัเจา้หนา้ที�* 

 

 
จากนั,นนําท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ใหท่้านไดส้ัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพ
ประทับใจกับหอไอเฟล ที�จําลองมาจากฝรั �งเศส  ซึ�งหอไอเฟลที�มาเก๊าถือไดว้่าเป็นหอไอเฟล
จาํลองที�ใหญ่ที�สุดและเหมือนจริงที�สุดในโลก โดยมีการประดับไฟทั,งหมด g,g@@ ดวง และมี
ความสูงถึง hi ชั,น โดยท่านสามารถขึ, นไปชมววิที�ชั,น j และ ชั,น hj โดยที�ชั,นนี, ท่านจะสามารถ
มองเหน็ประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั�งโคไทของมาเก๊า สามารถขึ, นชมวิวไดต้ั,งแต่เวลา 
8@.@->>.@@ น.  นําท่านเยี�ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญ
ท่านสมัผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิ�งอํานวยความ
สะดวกที�ใหค้วามบนัเทิง และสถานที�ชอ้ปปิ, งที�แกรนดแ์คนแนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนด์เนมชื�อ
ดงัมากมายกวา่ 350 รา้น ใหท่้านไดส้มัผัสกบัภตัตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื�อลิ, มลองเมนูต่างๆ ที�
ท่านชื�นชอบ ท่านสามารถนั�งเรอืกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการ) หรอืจะเสี�ยงโชคคาสิโน ซึ�งมีอยูท่ั,งหมด 4 โซนใหญ่ 

 
จากนั,นนําท่านเดินทางกลบัสู่จูไห ่  

ค ํ �า บริการอาหารค ํ �า ณ ภตัตาคาร (0)  เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ�ง  
นาํทา่นเขา้สู่ที�พัก JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 

วันที�สี�          นมัสการเจา้แม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย ์– วัดแชกงหมิว – ชอ้ปปิ9 งนาธาน – กรุงเทพฯ 
 



 

รหสัทวัร ์: ZHKG26 
 

รหสัทวัร ์: ZHKG26 
 สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*POCKET WIFI: ลูกคา้ทราเวลสปรเีช่าราคาพเิศษ สอบถามเพิ�มเตมิกบัเจา้หนา้ที�* 
*ประกนัสุขภาพ: ทวัรไ์มค่รอบคลุมประกนัสุขภาพ ซื+อเพิ�มเตมิไดก้บัเจา้หนา้ที�* 

 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (.)   
นําท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรอืเฟอรร์ี� (ประมาณ 1 ชั �วโมง) จากนั,นนําท่านนมัสการขอพรจาก
เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพื�อเป็นสิรมิงคลที�บรเิวณชายหาด REPULSE BAY  ขา้ม
สะพานต่ออายุซึ�งเชื�อกนัวา่ขา้มหนึ�งครั,งจะมีอายุเพิ�มขึ, น 3 ปี จากนั,นใหท่้านไดร้บัพลังจากศาลา
แปดทิศ ซึ�งถือวา่เป็นจุดรวมรบัพลงัที�ดีที�สุดของฮ่องกง อีกทั,งยงัใหท่้านไดข้อพรเรื�องเนื, อคู่ ณ จุด
นี, ไดอี้กดว้ย นําท่านชม รา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท็อปทอ้งถิ�นของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน 
ซึ�งถือเป็นภูมิปัญญาพื, นบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค นําท่านเยี�ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี� ที�
ขึ, นชื�อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที�ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี�ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื�องฮวงจุย้ 

 
เที�ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (�/)     
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื�อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ที�เชื�อ

กนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่สิ�งชั �วรา้ยและ นําแต่สิ�งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที�วดันี,
ในวนัขึ, นปีใหม่ 

 
จากนั,นนําท่านเดินทางสู่แหล่ง ชอ้ปปิ9 งที�ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึ�งเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้
แบรนดเ์นมจากทั �วทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซื, อสินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ�มจุใจ ไม่ว่าคุณ
จะมีรสนิยมแบบไหน หรอืงบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชั,นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ�งที�คุณตอ้งการ 
ศูนยก์ารคา้ที�กวา้งขวางเหล่านี, เป็นแหล่งรวมหอ้งเสื, อที�จาํหน่ายสินคา้แบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์



 

รหสัทวัร ์: ZHKG26 
 

รหสัทวัร ์: ZHKG26 
 สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
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นานาชาติชื�อดังจากทั �วทุกมุมโลก อีกทั,งยงัเป็นที�ที� คุณสามารถจะอิ�มเอมกับอาหารชั,นเลิศ
บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปปิ9 งที� โอเชี�ยน
เทอรมิ์นัล แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั9นนาํที�มีใหเ้ลือกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น 
อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูที� Toy’s Us *อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย* 
หมายเหตุ: กรณีเดินทางช่วง กรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปีท่านจะไดเ้ต็มอิ�มกับเทศกาล
ลดทั9งเกาะ ใหท้า่นอิสระเลือกซื9 อสินคา้ลดราคากว่า +/-./% 

 
22.10 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES (กรุณา

เช็คเที�ยวบนิในตารางวันเดินทางกอ่นทาํการจอง) 
00.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 
 
 
 
 
 
 
 

**************************************** 
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** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั,งก่อนทาํการ 
ออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที�ใชบ้ริการ *** คณะยนืยนัการเดินทางที� m ท่านมีหวัหน้าทัวร ์
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการทอ่งเที�ยวแหง่เมืองจนีเพื�อโปรโมทสินคา้พื9 นเมือง ใน
นามของรา้นรัฐบาล คือ บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ�งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนชี9 แจงลูกคา้ทุกทา่นว่า รา้นรัฐบาลทุก
รา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื9 อหรือไม่ซื9 อขึ9 นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการ
บงัคับใดๆ ทั9งสิ9 น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ^ในการเรียกเกบ็ค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ9 นจากทา่นเป็นจาํนวนเงิน �// หยวน / คน / รา้น 
 
อัตราค่าบริการนี9 รวม 
� คา่ตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     � คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� คา่นํ,าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน >@ กก.  � คา่รถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ > ท่านหรอื  h ท่าน � คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื, อที�ระบุในรายการ   � คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดินทาง  
� คา่ประกนัอุบัติเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 8,@@@,@@@ บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ **ไม่รวม

ประกนัครอบคลุมสุขภาพ ซื+อประกนัเพิ�มเตมิ ตดิตอ่ไดท้ี�เจา้หนา้ที�ทราเวลสปร*ี* 

 
� คา่วซ่ีากรุป๊ (วซ่ีาหน้าด่าน) เขา้ประเทศจีน 
 
อัตราค่าบริการนี9 ไม่รวม 
� คา่ธรรมเนียมวซ่ีาเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (เขา้ออก
เมืองจีน > ครั,ง เป็นเงินจาํนวน >n@@ บาท/ท่าน) 
� คา่ใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น คา่ทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
คา่อินเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้ริการ) 
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� คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 130 หยวน/ทรปิ/ต่อท่าน 
� คา่ภาษีมูลคา่เพิ�ม j% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย h% 
• โรงแรมที�พกัที�อาจะมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ, นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ลูกคา้เป็นหลกั 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบริการ 
*การจอง: ชําระมดัจําทา่นละ 5,000 บาท / สว่นท ี�เหลอือยา่งนอ้ย 25 วนักอ่นเดนิทาง 

จองทวัร ์:   #เลอืกโปรแกรมที�ตอ้งการหนา้เว็บไซต ์/ เลอืกคลกิจองทวัร ์
...หรอื...    #แจง้กบัเจา้หนา้ที�  แจง้ชื�อ-นามสกุลภาษาไทยผูจ้อง , เบอรม์อืถอื + Email ผู ้
จอง     เจา้หนา้ที�สง่ INVOICE คา่ทวัรพ์รอ้มเลขบญัชใีหค้ะ่ 
 
#เงื�อนไขการยกเลกิ//เปล ี�ยนแปลงวนัเดนิทาง //เปล ี�ยนโปรแกรม (โปรดอา่นใหล้ะเอยีดกอ่นจอง) 

*กรณีตอ้งการเปล ี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปล ี�ยนจองโปรแกรมอื�นกรุณาแจง้ยกเลกิโปรแกรมเดมิกอ่น 

โดยยดึตามเง ื�อนไขการยกเลกิดงันี+: 

*ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 50 วนั(ไมร่วมเสาร-์อาทติย)์:  หกัคา่มดัจําท ั+งหมด  

*ยกเลกิกอ่นเดนิทางนอ้ยกวา่ 50 วนั(ไมร่วมเสาร-์อาทติย)์:  ยดึคา่ทวัรท์ ั+งหมดเต็มจํานวน 

*ยกเว้นช่วงเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์, ตั �วที�ต้องซื อขาดแบบมีเงื�อนไข, เที�ยวบินเช่าเหมา
ลาํ Charter Flight // Extra Flight   ยกเลิกการเดินทางไม่ได้ทกุกรณี ยึดค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน* 
�*กรุณาตรวจสอบPASSPORTผูเ้ดนิทาง วา่เดนิทางแนน่อนกอ่นสง่ใหเ้จา้หนา้ที� เพราะ
เปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทางไมไ่ด ้(กรณีสามารถเปลี�ยนแปลงไดม้คีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ) 
�*PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชง้านไดอ้ยา่งนอ้ย 6-10 เดอืนขึ+นไป นบัจากวนัเดนิทาง 
เพื�อประโยชนข์องทา่นเอง 

 
ทั,งนี,  ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ่้ายที�ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแลว้เนื� องในการเตรียมการจัดการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เช่น การสาํรองที�นั �งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

1. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมัดจําหรือซื, อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
คา่บรกิารทั,งหมด   
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2. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิdในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์, สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั,น 
2. ทวัรนี์, เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดินทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรอืทั,งหมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรอืทั,งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิdในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวรว่มเดินทางน้อยกว่า 8n ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย j วนัก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 8@ ว ันก่อนการเดินทางสําหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บรษัิทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายนิดีที�จะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิdไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงินมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิdในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจรงิของประเทศที�เดินทาง ทั,งนี,  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิdไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มขึ, นของนักท่องเที�ยว
ที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิว ัติ  
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลี�ยนแปลง หรือการ
บรกิารของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี, คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั,น 
ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิdในการปรบัราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ, น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื, อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบินฯลฯ  



 

รหสัทวัร ์: ZHKG26 
 

รหสัทวัร ์: ZHKG26 
 สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*POCKET WIFI: ลูกคา้ทราเวลสปรเีช่าราคาพเิศษ สอบถามเพิ�มเตมิกบัเจา้หนา้ที�* 
*ประกนัสุขภาพ: ทวัรไ์มค่รอบคลุมประกนัสุขภาพ ซื+อเพิ�มเตมิไดก้บัเจา้หนา้ที�* 

 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบรษัิทกาํกบัเท่านั,น  

ขอ้แนะนาํกอ่นการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ, นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 8@@ 

มิลลิลิตรต่อชิ, น และรวมกันทุกชิ, นไม่เกิน 8,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 8 
ใบเท่านั,นถ้าสิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั,น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั,น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื, อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื, อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี,  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ 
จะตอ้งเสียคา่ปรบัในอตัราที�สูงมาก  

 

 

 

 

 

 

 


