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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-เกาะลนัเตา-จมิซาจุย่-Symphony of Lights  

04.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู 6 เคานเ์ตอร ์M สาย
การบนิคาเธย ์แปซฟิิค เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

06.40 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิคาเธย ์แปซฟิิค เทีย่วบนิที ่ CX616 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) 

10.15 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
06.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู 6 เคานเ์ตอร ์M สาย

การบนิคาเธย ์แปซฟิิค เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
08.25 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิคาเธย ์แปซฟิิค เทีย่วบนิที ่ CX700 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง) 
12.10 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

น าทา่นสูฝ่ั่งเกาลนู ฮอ่งกงตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีโดย
อยูต่ดิกับมณฑลกวา่งตง (กวางตุง้) โดยมาเก๊าอยูท่างฝ่ังตะวนัตก หา่งไปราว 61 กโิลเมตร 
ฮอ่งกง เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นประมงเล็กๆ แหง่หนึง่ ในเขตอ าเภอซนิอัน เมอืงเซนิเจิน้ หลังจากจนี
พา่ยแพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะฮอ่งกง และเกาลนูจงึถกูครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 
ตามล าดับ ตอ่มาภายหลังในปี 1898 อังกฤษไดท้ าสญัญา‘เชา่ซือ้’พืน้ทีท่างตอนใตข้องล าน ้าเซนิ
เจิน้ ซึง่ปัจจบุันเรยีกวา่ ‘เขตดนิแดนใหม’่ รวมทัง้เกาะรอบขา้ง ซึง่มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญก่วา่เมือ่
ครัง้อังกฤษเขา้ยดึครองในสมัยสงครามฝ่ินเกอืบสบิเทา่ 
น าทา่นเดนิทางสู ่ เกาะลนัเตาซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกาะฮอ่งกง และเป็นเกาะทีม่ขีนาด
ใหญท่ีส่ดุในคาบสมทุรฮอ่งกง น าทา่นน่ังกระเชา้ Ngong ping 360จากตงุชงุสูท่ีร่าบนองปิง 
เป็นกระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลก ทา่นจะไดช้มทวิทัศนร์อบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณี
กระเชา้ปิดจะใชร้ถโคช้ขึน้แทน)  
พบกับสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege)บนพืน้ที ่
1.5 เฮคตารอ์สิระเทีย่วชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บรเิวณหมูบ่า้นจ าลองแหง่นีท้า่นจะไดพ้บ
ความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิ และวฒันธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัวใหท้า่น
นมสัการพระใหญว่ดัโป่หลนิ องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 250 ตัน
และสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใตน้ าทกุทา่นสูจ่มิ
ซาจุย่พรอมเมอนาด (TsimShaTsui Promenade) ยา่นการคา้ทีส่ าคัญของฮอ่งกง ประกอบ
ไปดว้ยตกึรามสงูชนั ใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่รับลมเย็นๆ รมิอา่ววคิตอเรยี ถา่ยรปู ชมแสงสขีอง
วฒันธรรมและความเจรญิรุง่เรอืงเพราะอา่ววคิตอเรยีเป็นจดุเริม่ตน้ของฮอ่งกง น ้าลกึทีค่ั่นระหวา่ง
เกาะฮอ่งกงกับแหลมเกาลนูคอืแหลง่จับปลาของหมูบ่า้นชาวประมง ซึง่ไดเ้ตบิโตกลายเป็น
ศนูยก์ลางการคา้ระหวา่งประเทศในเวลาตอ่มา ปัจจบุันอา่วนีย้ังคงเป็นศนูยก์ลางการด าเนนิชวีติของ
เมอืง และยังเป็นหนึง่ในภมูทัิศนเ์มอืงทีง่ดงามเป็นเลศิทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก น าทกุทา่นไปชมโชว์
ยงิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้ันตามจังหวะเสยีงเพลงSymphony of 
Lightsความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุค า่คนื การแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตา
ซึง่เป็นการแสดง แสงและเสยีงครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญตา่งๆ ทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของ
อา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีป้ระดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก็์จะสอ่งแสง
สวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮอ่งกง 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่SILKA WEST HOTEL / SAV HOTEL / PENTA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง-มาเกา๊-วหิารเซนตป์อล-เซนาโดส้แควร-์วดัเจา้แมก่วนอมิ-เวเนเชีย่น-ปารเิชีย่น-
ฮอ่งกง 

เชา้       รบัประทานอาหารติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 
น าทกุทา่นน ัง่รถโคช้ชา้มสะพานเชือ่ม “ฮอ่งกง-จไูห-่มาเกา๊”HZMB สะพานขา้มทะเลยาว
ทีส่ดุในโลกซึง่เปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่วนัที ่ 23 ต.ค. 2561 โดยสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุใน
โลกแหง่นีเ้ชือ่มฮอ่งกงกับเมอืงตา่งๆ ในพืน้ทีเ่กรทเตอรเ์บย ์ (Greater Bay Area) หรอืพืน้ทีอ่า่ว
กวางตุง้ ฮอ่งกง และมาเกา๊ ของจนีตอนใต ้สะพานดังกลา่วมคีวามยาว 55 กโิลเมตรรปูทรงตัววาย 
(Y-shape) ใชง้บประมาณกวา่ 2 หมืน่ลา้นเหรยีญสหรัฐ (ราว 6.5 แสนลา้นบาท) ซึง่ยาวกวา่
สะพานโกลเดน้ เกท ของเมอืงซานฟรานซสิโกถงึ 20 เทา่ โดยขัน้ตอนส าคัญอยูท่ีต่ัวสะพานหลัก
ยาว 22.9 กโิลเมตร อโุมงคย์าว 6.7 กโิลเมตร และเกาะเทยีมนอกตัวสะพานนับเป็นสะพานขา้ม
ทะเลแหง่แรกในพืน้ทีเ่กรทเตอรเ์บย ์ ทอดยาวพาดผา่นมหาสมทุรจากเกาะเทยีมทีส่รา้งขึน้บรเิวณ
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ใกลส้นามบนินานาชาตฮิอ่งกงไปสูเ่ขตปกครองพเิศษมาเกา๊และเมอืงจไูหข่องจนีแผน่ดนิใหญ ่หลัง
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
ผา่นชมเกาะมาเกา๊นับเป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแค่
หมูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึ
ชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนีเ้พือ่ตดิตอ่คา้ขายกับชาวจนี
และมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนีท้ีส่ าคัญคอืชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้น
สถาปัตยกรรมและศลิปวฒันธรรมของชาตติะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมายท าใหเ้กาะมาเกา๊กลายเป็น
เมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตัวจนเรยีกไดว้า่เป็น"
ยโุรปใจกลางเอเชยี"ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเลหรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ย
ทองสมัฤทธิทั์ง้องค ์ มคีวามสงู 18 เมตรหนักกวา่ 1.8 ตัน ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบัวดงูดงาม
ออ่นชอ้ยสะทอ้นกับแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอรา่มงดงามจับตาเจา้แมก่วนอมิองคน์ีเ้ป็นเจา้
แมก่วนอมิลกูครึง่ คอืป้ันเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิแตว่า่กลับมพีระพักตรเ์ป็นหนา้พระแมม่ารทีีเ่ป็น
เชน่นีก็้เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตเุกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเกา๊ในโอกาสที่
สง่มอบมาเกา๊คนืใหก้ับจนีน าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ของมาเกา๊เชน่ คุก้กีอ้ัลมอนด์
มะนาวโปรตเุกส ขนมผัวจ๋าเมยีจา๋ หมแูผน่สตูรพเิศษ น ้ามันปลา 
น าทา่นชมวหิารเซนตป์อล โบสถแ์หง่นีเ้คยเป็นสว่นหนึง่ของวทิยาลัยเซนตป์อล ซึง่กอ่ตัง้ในปี 
1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวนัตกแหง่แรกของเอเชยีตะวนัออก 
โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แตถ่กูท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ 
จนกระท่ังเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลัย และโบสถถ์กูท าลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึ
ฐานโบสถส์ว่นใหญ ่ และบันไดหนา้ดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออก
และตะวนัตกและมอียูท่ีน่ีเ่พยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ในโลก แวะชมยา่นเซนาโดส้แควร ์ ถอืไดว้า่เป็น
ท าเลทองทางธรุกจิของมาเกา๊เพราะรวบรวมสนิคา้คณุภาพและรา้นคา้ตา่งๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้
ทกุแบบทกุสไตล ์ และยังมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ตา่งๆ ของมาเกา๊วางขายอยูด่ว้ยเรยีกวา่ช ้

อปป้ิงทีน่ีแ่หง่เดยีวก็คุม้เกนิพอ 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นชมวดัเจา้แมก่วนอมิ (Kun Iam Temple)ถอืเป็นการไหวพ้ระเอาฤกษ์เอาชยั 
เพราะวดัแหง่นีเ้ป็นวดัใหญแ่ละเกา่แกม่ากทีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งขึน้ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่ 13 ภายใน
วดัสมัผัสไดถ้งึความศักดิส์ทิธิแ์ละมนตข์ลังอันเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์น
แบบฉบับของชาวจนี ซึง่ภายในวดัแหง่นีม้พีระพทุธรปูทีช่าวมาเกา๊เคารพนับถอือยูห่ลายองค ์ ไมว่า่
จะเป็นพระพทุธรปูพระพทุธเจา้ 3 ยคุ ทีม่ปีระดษิฐานอยูด่ว้ยกัน 3 องค ์ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึปรัชญา
ทางพระพทุธศาสนาทีว่า่ ม ี อดตี ปัจจบุัน และอนาคตมพีระยไูล ทีค่นมาเกา๊ใหค้วามเคารพนับถอื
มากราบไหวข้อพรกันเยอะ และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ตง่องค์
ทรงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีต่ดัเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม 
ผา่นชมววิหอไอเฟลจ าลองขนาดครึง่หนึง่จากของจรงิทีฝ่ร่ังเศส "The Parisian Macao" เสน่ห์
แหง่ใหม ่ และสรา้งความโรแมนตกิแบบฉบับในกรงุปารสีขนาดจ าลอง ความมหัศจรรย ์ และกลิน่
อายของ "นครแหง่แสงไฟ" อยา่งกรงุปารสีมสูม่าเกา๊ 
น าทา่นเขา้ชมTHE VENETIAN MACAU RESORTโรงแรมคาสโินหรรูะดับ 6 ดาวหลังจากนัน้มี
เวลาใหท้า่นอยา่งเต็มทีเ่พือ่ทีจ่ะไดส้มัผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแหง่ใหมข่องเอเชยีภายใน
พรอ้มสรรพดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลชอ๊ป 
พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายกวา่ 350 รา้น ใหท้า่นไดส้มัผัสกับภัตตาคาร กวา่ 30 แหง่ 
เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบ ทา่นสามารถน่ังเรอืกอนโดลา่ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายใน
โรงแรม (ไมร่วมอยูใ่นรายการ) หรอืจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มอียูทั่ง้หมด 4 โซนใหญ ่
สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยน าทกุทา่นน ัง่รถโคช้ชา้มสะพานเชือ่ม “ฮอ่งกง-จไูห-่มา
เกา๊”HZMB สะพานขา้มทะเลยาวทีส่ดุในโลก หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่SILKA WEST HOTEL / SAV HOTEL / PENTA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่าม วดัแชกงหมวิ-หวงัตา้เซยีน-ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่-ฮอ่งกง-กรงุเทพฯ    

เชา้ รบัประทานอาหารติม๋ซ า ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเทีย่วชมวดัแชกงหมวิ หรอืวดักงัหนัน าโชควดันีต้ัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืง
ของฮอ่งกง เป็นวดัเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่
ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปั้นเจา้พอ่แช ้ กง๊ และ
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ดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวดั ต านานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลี
ยคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ท่ัวประเทศ และเหตกุารณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล 
แช ้ กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็น
นักรบทีไ่ดช้ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และ
ดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กัน ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็น
มงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงูธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง
ถงึกับจ าลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึที่
ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้ังหันน าโชคทีม่ี
ชือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้
สนิคา้มงคลชิน้นี ้ เพือ่เสรมิสรา้งบารม ี และศริมิงคลใหก้ับชวีติดว้ยกันทัง้ส ิน้น าทา่นชมโรงงานจวิ
เวอรร์ ีท่ีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีซนท์ีไ่ดรั้บรางวลั และน าทา่นแวะชมหยก ซึง่เป็นสนิคา้ที่
ชาวฮอ่งกงถอืเป็นเครือ่งประดับ และเครือ่งรางทีน่ยิมใสต่ดิตัว 
น าทา่นสูว่ดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันีว้า่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวดัเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ย
ปี ทีไ่มม่วีนัเสือ่มคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮอ่งกง สงัเกตไดจ้ากมวลชนจ านวน
มากทีม่าสกัการะ หรอืแมก้ระท่ังควนัธปูคละคลุง้ไปท่ัวบรเิวณทา่นเทพเจา้หวงัตา้เซยีนเดมิทา่นชือ่ 
"หวอ่งชอ้เผง่" เป็นมนุษยเ์ดนิดนิธรรมดาคนหนึง่ ทีม่จีติเมตตาตอ่ชาวโลก ทา่นมคีวามกตัญญตูอ่
พอ่แมส่งูมาก และชว่ยพอ่แมต่ัง้แตเ่ล็ก ท างานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวนัหนึง่ทา่นไดพ้บกับนักพรต 
และนักพรตไดช้วนไปศกึษาร ่าเรยีนวชิาบนภเูขาไกล ทา่นหวอ่งชอ้เผง่กอ้ตดัสนิใจตามนักพรตทา่น
นัน้ไปศกึษาร ่าเรยีนวชิา ทา่นขยันหมั่นเพยีรเรยีนจนบรรล ุ จนทา่นสามารถเสกกอ้นหนิใหก้ลายเป็น
แพะได ้ เมือ่ทา่นไดร้ ่าเรยีนวชิาจนถอ่งแทแ้ลว้ กอ้ไดล้าอาจารยข์องทา่นกลับมา ใชว้ชิาความรูด้า้น
สมนุไพร เพือ่บ าเพ็ญประโยชน ์ เดนิทางรักษาประชาชนจนีทีเ่จ็บไข ้ ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปท่ัว
ทกุสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญใ่นประเทศจนี ทา่นหวงัตา้เซยีนไดใ้ชว้ชิาการแพทย ์ จัดยา
สมนุไพรใหแ้กช่าวบา้นเพือ่ตอ่สูก้ับโรครา้ย ตลอดอายขุยัทองทา่น ไดม้ลีกูศษิยม์ากมายทีเ่คารพ
ทา่นและร ่าเรยีนวชิาจากทา่น จวบจนประชาชนตา่งยกยอ่งใหท้า่นเป็นเทพหวอ่งไทซ่นิ และไดต้ัง้
ศาลเอาไวเ้พือ่กราบสกัการะ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีย่า่นจมิซาจุย่ ถนนนาธานซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากท่ัวทกุ
มมุโลก ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จใุจ ไมว่า่คณุจะมรีสนยิมแบบไหนหรอื
งบประมาณเทา่ใดศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวาง
เหลา่นีเ้ป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิือ่ดังจากท่ัวทกุ
มมุโลก อกีทัง้ยังเป็นทีท่ีค่ณุสามารถจะอิม่เอมกับอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกับ
รา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่อเชีย่นเทอรม์นิลั แหลง่รวมสนิคา้ Brand 
Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, 
GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ***กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมาย*** 

21.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบนิคาเธย ์แปซฟิิคเทีย่วบนิที ่CX617 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

23.40 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
22.00 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบนิคาเธย ์แปซฟิิคเทีย่วบนิที ่CX709 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 
00.05 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ 
ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ราคาเด็ก 
ไมเ่สรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

4-6 เม.ย. 63 
CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 21,999 21,999 21,999 5,500 

12-14 เม.ย. 63 
CX616 0635-1025 

CX617 1950-2150 23,999 23,999 23,999 5,500 
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25-27 เม.ย. 63 
CX700 0815-1210 

CX617 2135-2330 20,999 20,999 20,999 4,500 

16-18 พ.ค. 63 
CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 19,999 19,999 19,999 4,500 

30 พ.ค.-1 ม.ิย. 63 
CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 19,999 19,999 19,999 4,500 

13-15 ม.ิย. 63 
CX700 0815-1210 

CX617 2135-2330 19,999 19,999 19,999 4,500 

27-29 ม.ิย. 63 
CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 19,999 19,999 19,999 4,500 

11-13 ก.ค. 63 
CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 19,999 19,999 19,999 4,500 

25-27 ก.ค. 63 
CX700 0815-1210 

CX617 2135-2330 21,999 21,999 21,999 4,500 

15-17 ส.ค. 63 
CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 19,999 19,999 19,999 4,500 

29-31 ส.ค. 63 
CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 19,999 19,999 19,999 4,500 

12-14 ก.ย. 63 
CX700 0815-1210 

CX617 2135-2330 19,999 19,999 19,999 4,500 

19-21 ก.ย. 63 
CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 19,999 19,999 19,999 4,500 

 
อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–ฮอ่งกง–กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการ
เดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพั่กตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ (กรณีพัก 3 ทา่น ทา่น
ที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 30 กก. / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ 
ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ / คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรม
ธรรม)์ / มัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ย 200HKD/ทา่น*** (ทปิหัวหนา้ทัวร์
ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้) / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
/ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 30 กก. / 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ ฯลฯ / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสาย
การบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
***เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ต ัว๋
รถไฟ, ซือ้ต ัว๋รถโดยสาร และจองหอ้งพกั เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 
- หนังสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วนั  / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วนั / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท แลว้แตก่รณ ี
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วนั / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
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หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
2. เนือ่งจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน
อนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษี
น ้ามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
4. บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึตามทีก่ าหนด 
5. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระ
คา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย  
6. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
7. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ดังกลา่ว  คอืรา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่ว
จะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 
 

 


