
#11737 ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน มาเกา จูไห 4 วัน 3 คืน โบสถ
เซนตปอล ชมเดอะเวเนเช่ียน นั่งกระเชานองปง บิน CX
ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน มาเกา จูไห เกาะลันเตา วัดโปวหลิน ชอปปงหลอวู สวน
หยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชวอันตระการตา ถนนคูรัก ถายรูปกับสาวงามหวี
หนี่ เจาแมกวนอิมริมทะเล ชมเดอะเวเนเชี่ยน ชายหาดรีพัลสเบย วัดแชกงหมิว



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - กระเชาสถานี Tung Chung -
กระเชานองปิง 360 องศา - พระพุทธรูปเทียนถาน - วัดโปหลิน - หมูบานวัฒนธรรมนองปิง -
ซิตี ้เกท เอาทเล็ท Citygate Outlet Mall - เมืองเซินเจิน้

  

HONG
LI LAI
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา

2 หลอหวู ชอปป้ิง เซ็นเตอร - รานหยก - จูไห - รานผาไหม/โรงงานผาไหม - สวนหยวนหมิง
หยวน จูไห   

KAI
HUA
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา

3 ถนนคูรัก - มาเกา - วัดอามา หรือ วัดเจาแมทับทิม - เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือ องคเจาแม
กวนอิมปราคทอง - วิหารเซนตปอล - เดอะปารีเซียนมาเกา - เดอะ เวเนเชียน มาเกา   

KAI
HUA
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา

4 รีพัลสเบย - องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย - สะพานตออายุ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอรร่ี -
รานหยก - ดิวตีฟ้รี - โอเช่ียนเทอรมินัล - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
฿14,999  
฿13,999

฿14,999  
฿13,999

฿14,999  
฿13,999

฿3,500

19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
฿14,999  
฿13,999

฿14,999  
฿13,999

฿14,999  
฿13,999

฿3,500

26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿15,999 ฿3,500

2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿13,999 ฿3,500

9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿15,999 ฿3,500

16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿13,999 ฿3,500

23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿13,999 ฿3,500

30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿13,999 ฿3,500

11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿16,999 ฿3,500

24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿13,999 ฿3,500

25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿13,999 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก -
กระเชาสถานี Tung Chung - กระเชานองปง 360 องศา -
พระพุทธรูปเทียนถาน - วัดโปหลิน - หมูบานวัฒนธรรมนองปง
- ซิตี้ เกท เอาทเล็ท Citygate Outlet Mall - เมืองเซินเจิ้น

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 6 เคานเตอร M สายการบิน CATHAY PACIFIC พบเจาหนาท่ี
ทําการเช็คอินตัว๋

06.30 น. บินลัดฟาสูฮองกง โดยเท่ียวบิน CX616 / CX700 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (มีจอสวนตัวทุกท่ีน่ัง)
(กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง)

10.30 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit
B

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีตงชุง เพ่ือขึน้ กระเชาลอยฟานองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตาเพ่ือนมัสการพระใหญ ณ
วัดโปวหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอยางไมเป็นทางการวา พระใหญเทียนถาน ประดิษฐาน
บนแทนบูชามีความสูงเทากับตึก 3 ชัน้

นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ใหทุกทานไดตัง้จิตอธิษฐานขอพรไมวาจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การ
เงิน เน่ืองจากองคพระเป็นปรางคประทานพร จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึน้ชมฐานองคพระได โดยจะมีบันไดทอดยาว
จํานวน 268 ขัน้ บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นท่ีประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขีย้วแกว) และพระพุทธรูปหยกขาว ภาพวาด
พุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ 60 เหรียญฮองกง) หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได ภายในเป็น
ท่ีประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา ทัง้ 5 พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตวมงคลตรงมุมของหลังคา
หามนําเครื่องเซนไหวท่ีประกอบดวยเน้ือสัตวเขามาไหวเป็นอันขาด

จากน้ันใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปิง ใหทานไดอิสระเท่ียวชม รานคา รานอาหาร

กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบธรรมดา (พ้ืนทึบ) เป็นกระเชาคริสตัล (พ้ืน
กระจกใส) สามารถแจงหัวหนาทัวรได โดยเพ่ิมเงิน ทานละ 100 เหรียญฮองกง

จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิง ท่ีหางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปป้ิงสินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET
สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย

จากน้ันเดินทางสู เซินเจิน้ โดยรถโคช (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูท่ีพัก HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก
ตัง้อยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตัง้แตปี
1541

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชาสถานี Tung Chung

กระเชานองปง 360 องศา

พระพุทธรูปเทียนถาน

วัดโปหลิน

หมูบานวัฒนธรรมนองปง

 บาย

สถานี TUNG CHUNG เป็นสถานีเพ่ือขึน้ กระเชาลอยฟานองปิง 360 องศา ไปยังเกาะ
ลันเตา เปล่ียนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหวางเดินทางจากท่ีสูง อีกทัง้ยัง
สามารถชื่นชมพระใหญ พระพุทธรูปน่ังปรางสมาธิทองสัมฤทธิก์ลางแจงท่ีใหญท่ีสุดใน
โลก

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง ซ่ึงเป็นโปรเจ็คการสนับสนุนการ
ทองเท่ียวในเกาะลันเตา

เป็นพระท่ีศักดิส์ิทธิอั์นดับตนๆของฮองกงทีเดียว อยูคูกับวัดท่ีเกาแกท่ีสุดอีก 1วัด คือวัด
โปหลิน ตัง้อยูท่ีเกาะลันตา หลวงพอโตสูง 34 เมตร (112 Ft) น้ําหนักกวา 250 ตัน
ประดิษฐานอยูบนยอดเขาโปหลิน อยูคูกับวัดโปหลิน โดดเดนสังเกตไดจากมุมไกล องค
พระน่ังอยูบนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถขวาและแบพระหัตถดานซายไวบนตัก พระเนตร
มองลงมาดวยความเป่ียมเมตตา พระใหญเทียนถัน เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ ์โครงเป็น
เหล็กกลาแลวครอบดวยเน้ือสัมฤทธิ ์ท่ีฐานองคพระมีรูปป้ันเทพธิดากําลังถวายเครื่องสัก
การะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นท่ีมาของชื่อพระพุทธ
รูปเทียนถานบนยอดเขาน้ี

เป็นวัดท่ีตัง้อยูท่ีเมืองNgong Ping เกาะ New Territories มีพระใหญท่ีชาวฮองกงชาว
ไทย ชาวจีน มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมีความนาเล่ือมใสศรัทธา
และอลังการ

หมูบานวัฒนธรรมนองปิง สรางขึน้มาเพ่ือนสงเสริมการทองเท่ียวของเกาะลันเตา



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร - รานหยก - เมืองจูไห - รานผา
ไหม/โรงงานผาไหม - สวนหยวนหมิงหยวน จูไห

กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบธรรมดา (พ้ืนทึบ) เป็นกระเชาคริสตัล (พ้ืน
กระจกใส) สามารถแจงหัวหนาทัวรได โดยเพ่ิมเงิน ทานละ 100 เหรียญฮองกง

กรณีกระเชานองปิงปิดซอมบํารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเป็นรถโคชของ
อุทยาน เพ่ือนําทานขึน้สูยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง และเด็กทานละ
20 เหรียญฮองกง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ซิต้ี เกท เอาทเล็ท Citygate Outlet Mall

เมืองเซินเจ้ิน

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงท่ีมีแบรนนานาชาติกวา 80 ย่ีหอซ่ึงตลอดทัง้ปีมี ซ่ึงแทบจะ
สวนลดอยูอยางนอย 30% ตลอดปี

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน ซ่ึงขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง โดยเฉพาะยานโหลหวู หางสรรพ
สินคาขนาดยักษ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 HONG LI LAI HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานชอปป้ิงท่ี หลอหวู พบกับสินคาราคาถูกแหลงใหญของเซินเจิน้ สินคามากมายหลายหมวดหมู เชน กระเปา
รองเทา นาฬิกา เสื้อผา ใหทานไดเลือกซ้ือเป็นของฝาก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองจูไห โดยรถโคช แวะชม ผลิตภัณฑท่ีทําจากผาไหมจีน ท่ีมีชื่อเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมท่ีหม
อุนในหนาหนาว และเย็นสบายในหนารอน

นําทานชม สวนหยวนหมิงหยวน ซ่ึงเป็นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงท่ีนครปักกิ่ง สวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาท่ีเขียว
ชอุม และมีพ้ืนท่ีครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา สิ่งท่ีทําใหสวนหยวนหมิงหยวนแหงใหม มีความแตกตางกับสวนเกาท่ีปักกิ่ง
คือการเพ่ิมเติมและตกแตกสวนท่ีเป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน จึงถือไดวาเป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงจําลองมาจาก
สถานท่ีในประวัติศาสตร มีคุณคาทัง้ในแงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และธุรกิจการทองเท่ียว

้ ่ ่ ่



จากน้ันชม โชวการแสดง ท่ีจะพาทานยอนกลับไปในสมัยราชวงศชิงท่ีมีความเจริญกาวหนาทางศิลปะ ซ่ึงประกอบดวยการ
ถวายเครื่องราชบรรณนาการใหกับฮองเต และโชวการแสดง ของเหลานางกํานัน หลากหลายชุดการแสดง

หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถดูโชวได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาโชวทานละ 40
เหรียญฮองกง

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป าฮ้ือ+ไวนแดง

นําทานเขาสูท่ีพัก KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร

รานหยก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หลอหวู ซิตี ้แหลงดึงดูดนักชอปป้ิงเซินเจิน้ นักชอปป้ิงสวนใหญจะเรียกท่ีน่ีวา
มาบุญครองของเมืองจีน ท่ีน่ีจะเหมือนมาบุญครองบานเรา ตึกสุง 5 ชัน้ ขางในตึกจะมี
สินคาพ้ืนเมืองมากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ซ่ึงเป็นสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสาร
พัดย่ีหอชื่อดังๆ ทัง้น้ัน ไมวาจะเป็น กุชชี่ อามาน่ี หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราด
า ฯลฯ

ในฮองกง ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักท่ีสุดท่ีตลาดหยกในเกาลูน ถึงแมบริเวณน้ีจะไดรับ
การปรับปรุงใหมหลายตอหลายครัง้ในชวงท่ีผานมา แตท่ีน่ีก็ยังคงไวซ่ึงรองรอยของอดีต
เชน สถานีตํารวจท่ีเป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ในบริเวณใกลเคียง คุณจะพบหิน
หยกขนาด 3 ตันบนถนนแคนตัน ซ่ึงเป็นสัญลักษณของถนนเจด แตถาคุณสนใจในการ
ชอปมากกวาสถาปัตยกรรมและอนุสาวรีย คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของ
หยกท่ีขายอยูท่ีน่ี ซ่ึงมีกวารอยแผง สินคาท่ีคุณจะพบมากท่ีสุดคือเครื่องประดับทําจากหยก
ซ่ึงไดแก แหวน กําไล จี ้และตางหู แตคุณก็อาจพบของแปลกอ่ืนๆ ดวยเชนกัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จูไห

รานผาไหม/โรงงานผาไหม

 บาย

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน "จูไห" ไดรับยกยองจากสหประชาชาติให
เป็น "เมืองมหัศจรรย แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน" สัญลักษณของเมืองจูไห คือ "หว่ี
หน่ี" เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก ซ่ึงย่ืนออกไปในทะเล และยังมีถนนคูรัก เป็นถนนซ่ึงอยู
ริมชายหาดท่ีรัฐบาลจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน

รานผาไหม เป็นท่ีขึน้ชื่อท่ีสุดของเมืองจีน ชมความละเอียดออนของผาไหม และเลือกซ้ือ
สินคาท่ีจากผาไหมท่ีมีเน้ือผาอันละเอียดออน เชน ผาหม เสื้อผา รองเทา เป็นตน



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ถนนคูรัก - มาเกา Macau - วัดอามา หรือ วัดเจาแมทับทิม -
เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือ องคเจาแมกวนอิมปราคทอง - วิหาร
เซนตปอล - THE PARISIAN - THE VENETIAN MACAU

หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถดูโชวได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาโชวทานละ 40 เหรียญ
ฮองกง

สวนหยวนหมิงหยวน จูไห
สวนหยวนหมิงแหงน้ีถูกสรางขึน้แทนพระราชวังใหมหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวัง
แหงน้ี ถูกสรางขึน้ใหมอีกครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห" ทําใหสวนแหง
น้ีโอบลอมดวยขุนเขาท่ีเขียวชอุม ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมี
ขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็นศูนยกลางลอมรอบดวยสิ่งกอสรางตาง ๆ กวารอย
ชิน้ อาทิ เสาหินคู สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตําหนังเจิง้ตากวางหมิง สะพาน
เกาเลีย้ว สิ่งท่ีทําให สวน "หยวนหมิงหยวน" มีความแตกตางกับสวนเกาท่ีปักกิ่ง คือการ
เพ่ิมเติมและตกแตงสวนท่ีเป็นศิลปแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน "สวนหยวนหมิง" จึง
ถือไดวาเป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงจําลองมาจากสถานท่ีในประวัติศาสตร มีคุณคาทัง้ในแง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และธุรกิจการทองเท่ียว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!! เป าฮ้ือ+ไวนแดง

 KAI HUA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ัน นําทานน่ังรถผานชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก
ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอ้ี หรือมาน่ังซ่ึงทํามาสําหรับ 2 คนน่ังเทาน้ัน จึงไดชื่อวาถนนคูรัก

แวะถายรูปกับสาวงามหวีหน่ี จูไหฟิชเชอรเกิรล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห ถือไขมุกอยูริมทะเล และชม
สินคายาประจําบานของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ํารอนลวก, แผลไฟไหม, แกริดสีดวงฮองกงฟุต ฯลฯ แวะให
ทานไดเย่ียมชม ไขมุก ซ่ึงเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทานเดินทางขามดานจูไห สู มาเกา

นําทานเดินทางสู วัดอามา เป็นวัดท่ีเกาแกท่ีสุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเกาแกซ่ึงมีมูลคามหาศาลไวมากมายเป็นอาคาร
สถาปัตยกรรมท่ีคงอยูมาไดยาวนานท่ีสุดของมาเกา

จากน้ันผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทองสัมฤทธิทั์ง้องค ประดิษฐานอยูบนฐาน
ดอกบัวดูงดงามออนชอย สะทอนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตา เจาแมกวนอิมองคน้ีเป็นเจาแมกวนอิ
มลูกครึ่ง คือป้ันเป็นองคเจาแมกวนอิม แตวากลับมีพระพักตรเป็นหนาพระแมมารี

นําทานชม วิหารเซนตปอล โบสถแหงน้ีเคยเป็นสวนหน่ึงของวิทยาลัยเซนตปอล โบสถถูกทําลายจนเหลือแตดานหนาของ
ตึกฐานโบสถสวนใหญ และบันไดดานหนาของตึกแสดงใหเห็นถึงสไตลผสมระหวางตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ีน่ีเพียง
แหงเดียวเทาน้ันในโลก

จากน้ันนําทานเดินทางสู THE PARISIAN MACAO ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ท่ี
จําลองมาจากฝรัง่เศส โดยทานสามารถขึน้ไปชมวิวท่ีชัน้ 7 และ ชัน้ 37 โดยท่ีชัน้น้ีทานจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพา
โนรามาของฝ่ังโคไทของมาเกา สามารถขึน้ชมวิวไดตัง้แตเวลา 11.00 - 22.00 น. (ไมรวมคาขึน้ลิฟท)

นําทานเย่ียมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญทานสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแหง
ใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพดวย สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใหความบันเทิง และสถานท่ีชอปป้ิงท่ีแกรนดแคนแนลชอป พบ
กับรานคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายกวา 350 ราน

จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู จูไห

่



ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง

นําทานเขาสูท่ีพัก KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ถนนคูรัก

มาเกา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยม บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก เพราะมีการจัดเตรียม
สถานท่ีใหเหมาะสมกับคูรักมากท่ีสุด

เป็นเกาะท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ 1999 ใน
ตอนแรกเป็นเมืองท่ีจีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพ่ือเป็นเมืองทา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดอามา หรือ วัดเจาแมทับทิม

เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือ องคเจาแมกวนอิมปรา…

วิหารเซนตปอล

 บาย

เป็นหน่ึงในวัดท่ีเกาแกท่ีสุดบนเหาะมาเกา ซ่ึงชื่อน้ันคาดวามาจากเชื่อเกาะมาเกา สราง
เพ่ือบูชาเทพมัตสึ เทพเจาแหงการประมง

เป็นรูปป้ันขนาดใหญของเจาแมกวนอิม ซ่ึงหันหลังใหทะเล และยืนอยูบนโดมดอกบัว
ขนาดใหญ ตัง้อยูริมทะเล สรางดวยทองสัมฤทธิทั์ง้องค มีความสูง 18 เมตร และมีน้ํา
หนักมากถึง 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัว ภายในฐานรูปป้ันเป็นพิพิธภัณฑ
แสดงประวัติความเป็นมา นอกจากเป็นพิพิธภัณฑแลว ยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีใหประชาชนเขามา
น่ังสมาธิ ถือไดวาเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวมาเกานิยมเขามาพักผอนหยอนใจมากท่ีสุดอีกแหง
หน่ึง และวัตถุประสงคในการสรางน้ันเนืองมาจากเป็นเจาแมกวนอิมท่ีโปรตุเกสตัง้ใจ
สรางขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณใหกับมาเกา ในโอกาสท่ีสงมอบมาเกาคืนใหกับจีน

เป็นซากของโบสถท่ีมีอายุเกาแกและสวยงาม เคยเป็นโบสถและโรงเรียนเซนตปอล ซ่ึง
เป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา



วันท่ี 4 รีพัลสเบย - องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย - สะพานตออายุ - วัด
แชกงหมิว - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยก - ดิวตี้ฟรี - โอเชี่ยน
เทอรมินัล - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

เดอะปารีเซียนมาเกา

เดอะ เวเนเชียน มาเกา

ตัง้อยูใจกลางเขต Cotai ในมาเกา มีหางสรรพสินคาหรูหรา สระวายน้ํากลางแจงและสวน
น้ํา โรงแรมในธีมฝรัง่เศส มีแบบจําลองขนาดครึ่งสวนของหอไอเฟลท่ีเป็นสัญลักษณ มี
บริการนวดผอนคลายและทรีทเมนทท่ีศูนยสปาในสถานท่ี มีทางเดินใตหลังคาจาก The
Parisian Macao ไปยัง Cotai Expo ซ่ึงใชเวลาเดินประมาณ 10 นาที จากโรงแรมแหง
น้ี ใชเวลาเดินทางโดยรถยนต 6 นาทีไปยังทาเรือ Macau Ferry Terminal ใชเวลาเดิน
ทางโดยรถยนตเพียง 10 นาทีไปยัง Taipa Ferry Terminal และใชเวลาเดินทางโดย
รถยนต 8 นาทีไปยังสนามบินนานาชาติ Macau International Airport มีบริการรถรับ
สงฟรีจากทาเรือขามฟากหรือสนามบินมายังโรงแรม

เป็นคาสิโนขนาดใหญท่ีออกแบบสไตลอิตาลี ภายในมีอาหาร ท่ีพักและกิจกรรมใหทํา
มากมาย และตัวบริการตางๆน้ันนับวา High End เลยทีเดียว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง

 KAI HUA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ฮองกง โดยเรือเฟอรรี่ (ประมาณ 1 ชัว่โมง)

จากน้ันนําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิส์ิทธิเ์พ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด รีพัลสเบย โดยเชื่อวา ณ บริเวณหาดรีพัลสเบย
เป็นจุดท่ีมีฮวงจุยท่ีดีท่ีสุดของเกาะฮองกง

นําทานเริ่มขอพร เจาแมกวนอิม จากน้ันนําทานขอพร เทพเจาไฉ ซิงเอีย๊ เทพเจาแหงโชคลาภ ความมัน่คง ทรัพยสินเงินทอง

จากน้ันนําทาน ขามสะพานตออายุ ซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครัง้จะมีอายุเพ่ิมขึน้ 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเรื่อง
ความรัก จากน้ันขอพรเรื่องการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม

จากน้ันใหทานไดรับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวาเป็นจุดรวมรับพลังท่ีดีท่ีสุดของฮองกง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยหานยาง

ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดตัง้จิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง
จากน้ันใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงิน
ทอง เชื่อกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครัง้ จะชวยปัดเปาสิ่งชัว่รายออกไป และนําพาสิ่งดีๆเขามา

นําทานเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรรี่ ท่ีขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนท่ีไดรับรางวัลอันดับเย่ียม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮ
วงจุย

นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อิสระใหทานไดเลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึก หรือนําโชคแด
ตัวทานเอง

นําทาน ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนเนมตางๆ
้ ่ ้ ้ ่



จากน้ันอิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิงยานจิมซาจุยมักจะตัง้ตนกันท่ีสถานีจิมซาจุย

มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู
และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซ้ือ

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

ค่ํา

21.35 น. บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX617/ CX703/ CX709 (กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวันเดินทาง
กอนทําการจอง)

23.35 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

รีพัลสเบย

องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย

สะพานตออายุ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นอาวท่ีอยูตอนใตของเกาะฮองกง ซ่ึงตํานานวาไววาชื่อรีพัลสท่ีแปลวาขับไลน่ันคือการ
ขับไลโจรสลัดท่ีคอยมาปลนเรือท่ีคาขายในบริเวณอาวน้ี

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญท่ีตัง้อยูท่ีบริเวณศาลเจาท่ีตัง้อยูบนอาวรีพัลสเบยและ
เทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถขามสะพานตออายุท่ีอยู
บริเวณใกลๆ ซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครัง้จะมีอายุเพ่ิมขึน้ 3 ปี

เป็นสะพานศักดิส์ิทธิท่ี์อยูใกลๆ กับองคเจาแมกวนอิมหาดรีพัสเบย ซ่ึงเชื่อกันวาหากได
ขามหน่ึงครัง้จะมีอายุเพ่ิมขึน้ 3 ปี หรือถาคนโสดมาเดินขามสะพานน้ีก็จะมีคูครองไดใน
เร็ววัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร หานยาง

วัดแชกงหมิว บาย

เป็นวัดท่ีสรางขึน้มาเพ่ือ บูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมของทัง้ชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

่ ่ ่

โรงงานจิวเวอรรี่

รานหยก

ดิวต้ีฟรี

โอเชี่ยนเทอรมินัล

เขาชม โรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

หยก (Jade) คือชื่อท่ีใชเรียกหินซ่ึงเป็นอัญมณีอันลํา้คามากชนิดหน่ึง โดยเฉพาะชาวจีน
ถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทัง้มวล

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

หางสรรพสินคายักษใหญ ท่ีมีความยาวตัง้แต ทาเรือสตารเฟอรรี่ ไปตามถนน Canton
ระยะทางกวาครึ่งกิโลเมตร คงหนีไมพน 2 หางน้ีคือ Harbour City และ Ocean
Terminal มีรานคากวา 700 ราน เรียกวา มาท่ีน่ีทีเดียวมีครบทุกอยางท่ีอยากได

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

ตัง้อยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตัง้แตปี
1541

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  
 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
- คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

- คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

- คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.        

- คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

- คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการพักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน    

- คาเขาชมสถานท่ีตามรายการ    

- คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    

- คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

- คาวีซากรุป (วีซาหนาดาน 144) เขาประเทศจีน 
 

อัตรานี้ไมรวม:
่ ่



- คาธรรมเนียมวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน (วีซากรุป) ผูเดินทางจะตองเสียคา
ใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 2,500 บาท**  

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

- คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

- คาทําวีซาเด่ียวตามโปรแกรม (เขาออกเมืองจีน 2 ครัง้ เป็นเงินจํานวน 2500 บาท/ทาน) 
 

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
** หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

- คณะยืนยันการเดินทางท่ี 9 ทานมีหัวหนาทัวร

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 200 หยวน /ทริป/ทาน **

- ตามนโยบายของรัฐบาลจีน  และฮองกงรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัว
หิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก และจิวเวอรรี่ ซ่ึงจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ
จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึน้อยูกับความพอใจของลูกคา
เป็นหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน

- โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็นหลัก

- ท่ีฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซ้ือไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ โดย
ไมมีการบังคับลุกทัวรทัง้สิน้ แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ันถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกร
อกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก  
 

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ



2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด

ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 


