
#11863 ทัวรฮองกง มาเกา จูไห เซินเจ้ิน 4 วัน 3 คืน โบสถ
เซ็นตปอล ชมโชวมานนํ้าสามมิติ บิน FD
ทัวรฮองกง มาเกา จูไห เซินเจ้ิน เจาแมกวนอิมริมทะเล เวเนเชี่ยน ถนนคูรัก สาว
งามหวีหนี่ วัดผูโถว พระราชวังหยวนหมิงหยวน ตลาดกงเปย หมูบานฮากกากัน
เคิง ตลาดตงเหมิน ชมโชวมานนํ้าสามมิติ วัดแชกง วิคตอเรียพีค รีพลัสเบย
ถนนนาธาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมาเกา - มาเกา Macau - เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือ
องคเจาแมกวนอิมปราคทอง - วิหารเซนตปอล - เซนาโดสแควร - THE VENETIAN
MACAU - เมืองจูไห

  

Jinjiang
Inn
Hotel
หรือเทียบ
เทา

2 หวีหน่ี จูไหฟิชเชอรเกิรล - วัดผูโถวซ่ือ - ถนนคูรัก - พระราชวังหยวนหมิงหยวน หรือ
พระราชวังฤดูรอนเดิม กรุงปักก่ิง - ตลาดใตดินกงเปย - เมืองเซินเจิน้   

Higgert
Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 ศูนยสมุนไพร/ยาแผนจีนโบราณ - ตลาดตงเหมิน - MANGROVE GROOVE   
Higgert
hotelหรือ
เทียบเทา

4 วัดแชกงหมิว - วิคตอเรียพีค - องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย - รีพัลสเบย - ยานถนนนาธาน - โอ
เช่ียนเทอรมินัล - HARBOUR CITY - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 ฿12,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿5,000

4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 ฿13,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,000

11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 ฿13,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,000

26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 ฿17,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿5,000

9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 ฿17,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿5,000

29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 ฿13,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,000

11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 ฿17,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿5,000

20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 ฿17,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติ
มาเกา - มาเกา Macau - เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือ องคเจาแม
กวนอิมปราคทอง - วิหารเซนตปอล - เซนาโดสแควร - THE
VENETIAN MACAU - เมืองจูไห

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้ 2 เคานเตอรสายการบินแอร
เอเชีย โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

06.35 น. ออกเดินทางสูมาเกา โดยสายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินท่ี FD760 (บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม)

10.05 น. เดินทางถึงสนามบินมาเกา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชัว่โมง) ผานการตรวจเอกสารและสัมภาระในการ
เขาเมือง

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากน้ันผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิป์ระทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซ่ึงประเทศโปรตุเกสสราง
ขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน

จากน้ันนําทานมายังซากประตูโบสถเซนตปอล ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลท่ีอยูติดกับโบสถ ก็กลายเป็นซากดวยเชนกันโดยรวม
แลวโบสถมาแตรเดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานท่ียังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอล
คือประจักษพยานการกอตัง้มหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไวอยาง
พิถีพิถันขณะท่ีซากประตูโบสถเซนตปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณประจําเมืองมาเกา

เซนาโดสแควร ซ่ึงโดดเดนดวยพ้ืนถนนท่ีปูลาดดวยกระเบื้องเป็นลายลอนคล่ืนลอมรอบดวยสถาปัตยกรรมสไตลโปรตุเกส
อิสระใหทานไดเดินเท่ียวและแวะซ้ือสินคาท่ีมีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย

จากน้ันนําทานแวะซ้ือขนมพ้ืนเมืองมาเกา ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายท่ีขึน้ชื่อ

นําทานชมThe Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูปและชม
ความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซ่ึงแบงเป็นโซนตางๆ หรือ
ลองเรือกอนโดลา GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ120เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยง
โชคคาสิโนซ่ึงมีอยูทัง้หมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 21 ปี เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการ
บันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทัง้สิน้และควรแตงกายสุภาพ

เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเปย ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวางดาน
ประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เดินทางเขาสูท่ีพัก Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



ทาอากาศยานมาเกา

มาเกา Macau

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา ซ่ึงมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง ท่ีไม
เหมือนกันจีนแผนดินใหญ หรือ ฮองกง

เป็นเกาะท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ 1999 ใน
ตอนแรกเป็นเมืองท่ีจีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพ่ือเป็นเมืองทา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือ องคเจาแมกวนอิมปรา…

วิหารเซนตปอล

เซนาโดสแควร

THE VENETIAN MACAU

 บาย

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

เป็นจตุรัสท่ีอยูในเมืองมาเกา ซ่ึงตัง้ชขื่อตามสถานท่ีนัดพบของชาวโปรตุเกสและจีน เคยมี
รูปป้ันขนาดใหญ

เป็นคาสิโนขนาดใหญท่ีออกแบบสไตลอิตาลี ภายในมีอาหาร ท่ีพักและกิจกรรมใหทํา
มากมาย และตัวบริการตางๆน้ันนับวา High End เลยทีเดียว



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 หวีหน่ี จูไหฟชเชอรเกิรล - วัดผูโถวซ่ือ - ถนนคูรัก - พระราช
วังหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูรอนเดิม กรุงปกก่ิง -
ตลาดใตดินกงเปย - เมืองเซินเจิ้น

ไมอนุญาตใหเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 21 ปี เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทัง้สิน้และ
ควรแตงกายสุภาพ

** 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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก

จากน้ันชมสัญลักษณของเมืองจูไหท่ีมีชื่อเรียกวา “หวีหน่ี” รูปป้ันสาวงามกลางทะเล ถือไขมุกอยูริมทะเล

นําทานสู วัดผูโถว นมัสการองคสังกระจายเพ่ือความอุดมสมบูรณ นมัสการเจาแมกวนอิม เพ่ือความโชคดี นมัสการองค
อมิตรพุทธเจาเพ่ือการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา 4 พระองค เพ่ืออายุยืนนาน

จากน้ันเดินทางผานชมถนนคูรัก (The Lover Road) ซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดท่ีแสนจะโรแมนติกซ่ึงทางรัฐบาลเมืองจู
ไหไดทําไวขึน้เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจและยังเป็นท่ีนิยมของบรรดาคูรักทัง้หลาย

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร...เมนูพิเศษ เป าฮ้ือ + ไวนแดง

จากน้ันนําทานสูพระราชวังหยวนหมิงหยวน ท่ีมีสวนคลายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแหงน้ี ถูกสราง
ขึน้ใหมอีกครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไหทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาท่ีเขียวชอุม สวนหยวนหมิง มีภูเขา
โอบรอบทัง้ 3 ดาน

จากน้ันใหทานชอปป้ิงสินคานานาชนิดท่ีตลาดใตดินกงเปยเสมือนเดินอยูใน LOWU CENTRE ทานจะสนุกสนานกับการ
ตอรองสินคาราคาถูกทัง้ กระเปา กอปป้ีแบรนดเนมดังตางๆ หรือเลือกซ้ือเสื้อผา ถุงเทา รองเทา เครื่องประดับสําหรับคุณผูหญิง
หลัง

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิน้ (โดยรถโคช) ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เดินทางเขาสูท่ีพัก Higgert Hotel หรือเทียบเทา 



หวีหนี่ จูไหฟชเชอรเกิรล

วัดผูโถวซื่อ

ถนนคูรัก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หรือหวีหน่ี เป็นสัญลักษณของเมืองจูไห เป็นหินแกะสลักตัง้เดนสงาอยูริมทะเลบริเวณ
อาวเซียงหู มีลักษณะเป็นรูปของหญิงสาวสวย ขนาดใหญมีความสูงถึง 8.7 เมตร และมี
น้ําหนักถึง 10 ตัน ท่ีมือถือไขมุกไวโดยยกขึน้เหนือศีษระ ซ่ึงรูปสลักน้ีสรางขึน้ตาม
นิทานพ้ืนบานของเมืองจูไห

วัดผูโถวซ่ือ (Putuo temple) สักการะองคเจาแมกวนอิม เพ่ือเสริมสรางความเป็นสิริ
มงคลใหแกชีวิต วัดแหงน้ีตัง้อยูบริเวณเขามีความย่ืงใหญอลังการมาก อีกทัง้เป็นวัดท่ีคนจู
ไหนิยมมาสวดมนตขอให กิจการงานกาวหนา นมัสการเทพแหงโชคลาภเสริมสิริมงคล

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยม บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก เพราะมีการจัดเตรียม
สถานท่ีใหเหมาะสมกับคูรักมากท่ีสุด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เป าฮ้ือ + ไวนแดง

พระราชวังหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร…

ตลาดใตดินกงเปย

เมืองเซินเจ้ิน

 บาย

เป็นกลุมพระราชวัง และสวนหยอม ตัง้อยูบริเวณชานกรุงปักกิ่ง หางจากพระราชวังตอง
หามไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร ในบริเวณใกลเคียงกับ
พระราชวังฤดูรอนอ๋ีเหอ-ยฺเหวียน ยฺเหวียนหมิง-ยฺเหวียน

เป็นตลาดท่ีอยูชัน้ใตดินของเมืองจูไห ตลาดท่ีน่ีจะคลาย ๆ มาบุญครองบานเรา ท่ีจูไหจะ
เป็นเมืองเล็ก ๆ จึงไมคอยมีมลพิษ สภาพแวดลอมจึงสวยงาม สะอาดและอากาศบริสุทธิ ์
มาก ท่ีน่ีก็เหมือนหางชอปป้ิงขนาดเล็ก มีทัง้รานเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องประดับ
และสินคาอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีสําคัญของท่ีน่ีราคาถูกมากเพราะวามีสินคาท่ีน่ีทําเลียนแบบ
จากจีน

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน ซ่ึงขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง โดยเฉพาะยานโหลหวู หางสรรพ
สินคาขนาดยักษ



วันท่ี 3 ศูนยสมุนไพร/ยาแผนจีนโบราณ - ตลาดตงเหมิน -
MANGROVE GROOVE

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Higgert Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก

นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินคาพ้ืนเมืองของเมืองจูไห

จากน้ันนําทุกทานสูหมูบานฮากกากันเคิงถูกสรางขึน้ตามสไตลการสรางบานของชาวฮากกา กอนหนาท่ีเมืองเซินเจิน้จะถูก
แตงตัง้ใหเป็นเขตเศรษฐกิจแหงแรกของประเทศจีน คนพ้ืนเพของเมืองเซินเจิน้ลวนเป็นชาวฮากกาทัง้สิน้ เพ่ือใหคนรุนหลังได
รําลึก และ ศึกษาถึงความเป็นมาของเซินเจิน้

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากน้ันเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็นศูนยรวมแหงการชอปป้ิงสินคาภายในประเทศ ท่ีน่ีนับวาเป็นสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวนิ
ยมมาชอปป้ิง เพราะนอกจากท่ีน่ีจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลวยังเป็นแหลงรวมเรื่องอาหารการกินอีกดวย ท่ีน่ีมีสินคาหลากหลาย
มากมาย

ทานชมโชว MANGROVE GROOVE เป็นโชวมานน้ําแบบ 3D เป็นโชวท่ีเกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษท่ีออกตามหา
เครื่องบรรเลงเพลงท่ีมีชื่อวา "ปีกแหงความรัก" เพ่ือเอามาชวยนกท่ีถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในปาโกงกาง จัดแสดงท่ี OCT
BAY WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เดินทางเขาสูท่ีพัก Higgert hotelหรือเทียบเทา

ศูนยสมุนไพร/ยาแผนจีนโบราณ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ศูนยสมุนไพรและคนควายาแผนจีนโบราณ เป าซูหลิง หรือในชื่อวา ยาบัวหิมะ ยาประจํา
บานท่ีมีชื่อเสียงชมวีดีทัศนและฟังบรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแตละชนิด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดตงเหมิน บาย

ตลาดตงเหมิน เป็นศูนยรวมแหงการชอปป้ิงสินคาภายในประเทศ เปนสถานท่ี ท่ีนักทอง
เท่ียวนิยมกันมาชอปป้ิง เพราะนอกจากจะเป็นแหลงชอปแลว ยังเป็นแหลงรวมเรื่อง
อาหารมากมาย ท่ีน่ีมีสินคามากมาย อาทิ เสื้อผา รองเทา กระเปา และอ่ืนๆ ราคาเป็นมิต
รสุดๆ



วันท่ี 4 วัดแชกงหมิว - วิคตอเรียพีค - เจาแมกวนอิม - รีพัลสเบย -
ยานถนนนาธาน - โอเชี่ยนเทอรมินัล - HARBOUR CITY - ทา
อากาศยานนานาชาติฮองกง Chek Lap Kok - ทาอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง

MANGROVE GROOVE
ชม โชว MANGROVE GROOVE เป็นโชวน้ําแบบ 3D ท่ีใชทุนสรางกวา200ลานหยวน
จัดแสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ
ท่ีสามารถจุได 2595 คน เป็นโชวท่ีเกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษท่ีออกตามหาเครื่อง
บรรเลงเพลงท่ีมีชื่อวา ปีกแหงความรัก เพ่ือเอามาชวยนกท่ีถูกทําลายจากมนต มลพิษ ใน
ปาโกงกาง การแสดงใชอุปกรณ เชน แสงเลเซอร ไฟ เครื่องเปลงแสง มานน้ํา ระเบิดน้ํา
ฯลฯ กวา 600 ชนิด เป็นโชวน้ําท่ีใหญ และทันสมัยท่ีสุดในโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Higgert hotelหรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เดินทางสูฮองกง โดยรถไฟวัดแชกงหมิวเป็นวัดเกาแกท่ีมีความศักดิส์ิทธิม์าก หากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะ
ประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหันนําโชคท่ีตัง้อยูในวัดเพ่ือจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมี
ความเจริญกาวหนาดานหนาท่ีการงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถาหากคนท่ีดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเป็นการชวยหมุนปัดเปาเอา
สิ่งรายและไมดีออกไปใหหมด

นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถายรูปคูกับวิว
ทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกงจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุด และสวยท่ีสุดของฮองกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอัน
งดงามของเกาะฮองกงและเกาลูน ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑหุนขึผ้ึง้มาดามทุสโซ (Madame Tussauds) หางสรรพสินคา ราน
อาหาร และรานขายของท่ีระลึกหลายรานจะเป็นหาง รานขายของฝาก รานขายของ Brand name เป็นแหลงชอปป้ิงท่ีสูงท่ีสุด

นําทานนมัสการ วัดเจาแมกวนอิม ณ หาดรีพัลสเบย

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนําชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของฮองกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหา
ซ้ือไดในราคาพิเศษ !!และนําทานเลือกซ้ือยาสมุนไพรจีนตางๆอีกมากมาย

หลังจากน้ัน ใหทานอิสระชอปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน ชอปป้ิงท่ี Ocean Terminal และ Harbour City กับ
สินคาแบรนดเนมชื่อดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา

ค่ํา

รับประทานอาหารคําอิสระตามอัธยาศัย

22.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮองกงเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD503 (บน
เครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม)

00.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร



วัดแชกงหมิว

วิคตอเรียพีค

องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย

รีพัลสเบย

เป็นวัดท่ีสรางขึน้มาเพ่ือ บูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมของทัง้ชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะฮองกง วิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด เพราะนักทอง
เท่ียวท่ีไดไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮองกงไดทัง้หมด ตัง้แตอาว
วิคตอเรีย ตึกระฟา เรือเฟอรรี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ําคืนของฝ่ังเกาลูน ทัง้หมดสราง
ตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญท่ีตัง้อยูท่ีบริเวณศาลเจาท่ีตัง้อยูบนอาวรีพัลสเบยและ
เทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถขามสะพานตออายุท่ีอยู
บริเวณใกลๆ ซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครัง้จะมีอายุเพ่ิมขึน้ 3 ปี

เป็นอาวท่ีอยูตอนใตของเกาะฮองกง ซ่ึงตํานานวาไววาชื่อรีพัลสท่ีแปลวาขับไลน่ันคือการ
ขับไลโจรสลัดท่ีคอยมาปลนเรือท่ีคาขายในบริเวณอาวน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยานถนนนาธาน

โอเชี่ยนเทอรมินัล

 บาย

เป็นถนนหลักในเมืองท่ีว่ิงอยูในยานเกาลูน และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจมซาจุย

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



 หมายเหตุ อิสระตามอัธยาศัยอาหารค่ํา

** 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

HARBOUR CITY
หางท่ีใหญ ท่ีสุดในยานจิมซาจุย แหลงรวมรานคาตางๆ มากมาย แบรนดเนมหรูๆ มีครบ
หมด Louis Vuitton HERMES Gucci Prada Channel หรือแบรนดกลางๆ ท่ีท่ัวโลก
รูจัก เชน Nike Adidas Puma Levi's Diesel และอีกมากมาย ก็มีครบครับ

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานดอนเมือง

 คํ่า

ตัง้อยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตัง้แตปี
1541

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
- การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์

ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

- ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทางกอน
ทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร

การชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําทานละ 5,000 บาท ภายใน 36 ชม.

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะ
ตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได
ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบินแอรเอเซีย 20 กิโลกรัม คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ี
มีการเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 

- เบีย้ประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบีย้ประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 

8. คาวีซากรุปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาท่ีมีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน)

9. กรณีท่ีทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซากรุป 144 ชัว่โมง ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ ์
เก็บคาใชจายทัง้หมด



อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก **

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,000 บาท 

ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตัว๋เครื่องบิน

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน***

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขามากาโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผาน
การตรวจคนเขาเมือง ทัง้ไทยและมาเกา ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัว
ของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิน้** 
 

การยกเลิก
- แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 

- แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท

- แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทัง้หมด 

- ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสาย
การบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทัง้หมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 


