
#11866 ทัวรฮองกง มาเกา จูไห เซินเจ้ิน 3 วัน 2 คืน ชม
โบสถเซ็นตปอล เวเนเช่ียนมาเกา ชมโชวมานนํ้าสามมิติ บิน FD
ทัวรฮองกง มาเกา จูไห เซินเจ้ิน เจาแมกวนอิมริมทะเล หมูบานฮากกากันเคิง
หลอวูเซ็นเตอร โชวมานนํ้าสามมิติ วัดแชกงหมิว วัดหวังตาเซียน ยานจิมซาจุย
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 เมืองเซินเจิน้ - หมูบานฮากกากันเคิง - ศูนยสมุนไพร/ยาแผนจีนโบราณ - หลอหวู ชอปป้ิง
เซ็นเตอร - MANGROVE GROOVE   

Higgert
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ฮองกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยก - จิมซาจุย - ยาน
ถนนนาธาน - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
฿11,888  
฿10,888

฿14,888  
฿13,888

฿14,888  
฿13,888

฿4,000

10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 ฿14,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿4,000

30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 ฿11,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,000

31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 ฿11,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,000



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

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้ 2 เคานเตอรสายการบินแอร
เอเชียโดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

10.10 น. ออกเดินทางสูมาเกา โดยสายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินท่ี FD762 (บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม)

บาย

13.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาเกา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชัว่โมง) ผานการตรวจเอกสารและ
สัมภาระในการเขาเมือง

จากน้ันผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิป์ระทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซ่ึงประเทศโปรตุเกสสราง
ขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน

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

เซนาโดสแควร ซ่ึงโดดเดนดวยพ้ืนถนนท่ีปูลาดดวยกระเบื้องเป็นลายลอนคล่ืนลอมรอบดวยสถาปัตยกรรมสไตลโปรตุเกส
อิสระใหทานไดเดินเท่ียวและแวะซ้ือสินคาท่ีมีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย

จากน้ันนําทานแวะซ้ือขนมพ้ืนเมืองมาเกา ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายท่ีขึน้ชื่อ

นําทานชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูปและชม
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

 บาย



ทาอากาศยานมาเกา

มาเกา Macau

เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือ องคเจาแมกวนอิมปรา…

วิหารเซนตปอล

เซนาโดสแควร

THE VENETIAN MACAU

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา ซ่ึงมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง ท่ีไม
เหมือนกันจีนแผนดินใหญ หรือ ฮองกง

เป็นเกาะท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ 1999 ใน
ตอนแรกเป็นเมืองท่ีจีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพ่ือเป็นเมืองทา

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 เมืองเซินเจิ้น - หมูบานฮากกากันเคิง - ศูนยสมุนไพร/ยาแผนจีน
โบราณ - หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร - MANGROVE
GROOVE

** 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

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิน้ (โดยรถโคช)

จากน้ันนําทุกทานสูหมูบานฮากกากันเคิงถูกสรางขึน้ตามสไตลการสรางบานของชาวฮากกา กอนหนาท่ีเมืองเซินเจิน้จะถูก
แตงตัง้ใหเป็นเขตเศรษฐกิจแหงแรกของประเทศจีน คนพ้ืนเพของเมืองเซินเจิน้ลวนเป็นชาวฮากกาทัง้สิน้ เพ่ือใหคนรุนหลังได
รําลึก และ ศึกษาถึงความเป็นมาของเซินเจิน้

นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินคาพ้ืนเมืองของเมืองเซินเจิน้ อาทิเชน หยก ยางพารา ฯลฯ เพ่ือ
ฝากคนท่ีทานรัก

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากน้ันใหทานเพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา 50% ท่ีคนไทยขนานนามวา มาบุญครองเซินเจิน้ หรือหลอวู ซิตี้
ทานจะพบกับสินคากอปป้ีแบรนดเนมชื่อดังมากมาย

นําทานชมโชว MANGROVE GROOVE เป็นโชวมานน้ําแบบ 3D เป็นโชวท่ีเกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษท่ีออกตาม
หาเครื่องบรรเลงเพลงท่ีมีชื่อวา "ปีกแหงความรัก" เพ่ือเอามาชวยนกท่ีถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในปาโกงกาง จัดแสดงท่ี OCT
BAY WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ เป็นโชวน้ําท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดในโลก โชวการแสดง
สื่อประสมในชวงเวลากลางคืน เป็นสัญลักษณใหมในทาเรือ OCT

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เดินทางเขาสูท่ีพัก Higgert Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 3 ฮองกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - โรงงานจิวเวอรร่ี -
รานหยก - จิมซาจุย - ยานถนนนาธาน - ทาอากาศยาน
นานาชาติฮองกง Chek Lap Kok - ทาอากาศยานดอนเมือง

เมืองเซินเจ้ิน

หมูบานฮากกากันเคิง

ศูนยสมุนไพร/ยาแผนจีนโบราณ

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน ซ่ึงขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง โดยเฉพาะยานโหลหวู หางสรรพ
สินคาขนาดยักษ

หมูบานฮากกากันเคิง ถูกสรางขึน้ตามสไตลการสรางบานของชาวฮากกา กอนหนาท่ี
เมืองเซินเจิน้จะถูกแตงตัง้ใหเป็นเขตเศรษฐกิจแหงแรกของประเทศจีน คนพ้ืนเพของ
เมืองเซินเจิน้ลวนเป็นชาวฮากกาทัง้สิน้ เพ่ือใหคนรุนหลังไดรําลึก และ ศึกษาถึงความ
เป็นมาของเซินเจิน้ รัฐบาลจีนจึงไดลงทุนใหมีการสรางหมูบานฮากกากันเคิงขึน้ ท่ีน่ีเราจะ
ไดเห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของการตกแตง
อาคารบาน อาหารการกิน ประวัติความเป็นมาของชาวจีนฮากกาในอดีต

ศูนยสมุนไพรและคนควายาแผนจีนโบราณ เป าซูหลิง หรือในชื่อวา ยาบัวหิมะ ยาประจํา
บานท่ีมีชื่อเสียงชมวีดีทัศนและฟังบรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแตละชนิด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร

MANGROVE GROOVE

 บาย

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

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 Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก

นําทานเดินทางสู ฮองกง โดยรถไฟ (ประมาณ 1 ชัว่โมง)

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว เพ่ือสักการะเทพเจาแชกง และใหทานหมุนกังหันทองแดง ท่ีเชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบ จะขับ
ไลสิ่งชัว่รายและ นําแตสิ่งดีๆ มาให ชาวฮองกงนิยมไปสักการะท่ีวัดน้ีในวันขึน้ปีใหม

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดน้ีวา หวองไทซิน) เป็นวัดเกาแกอายุกวารอยปี โดยชาวฮองกง
สวนใหญเดินทางมาวัดน้ีเพ่ือขอพรใหสุขภาพแข็งแรง

นําทานเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรรี่ และรานหยก ท่ีขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนท่ีไดรับรางวัลอันดับเย่ียม และใชในการ
เสริมดวงเรื่องฮวงจุย

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูแหลง ชอปป้ิงท่ียานจิมซาจุย ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก ทานจะ
ไดเลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชัน้เลิศของ
ฮองกงมีทุกสิ่งท่ีคุณตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อท่ีจําหนายสินคา

หรือ เลือกชอปป้ิงท่ี โอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชัน้นําท่ีมีใหเลือกชมและ ชอปมากกวา 700 ราน

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบิน Hongkong International Airport

22.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮองกงเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD503 (บน
เครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม)

00.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ฮองกง

วัดแชกงหมิว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขต
ปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหล่ียมปากแมน้ําจู
เจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเป็นท่ีรูจักในสกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือ
ธรรมชาติลึก มีเน้ือท่ี 1,104 กม.2 และประชากรกวาเจ็ดลานคน เป็นเขตท่ีมีประชากรอยู
อาศัยหนาแนนท่ีสุดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4%
มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญท่ีพูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑล
กวางตุงท่ีอยูติด ซ่ึงประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต
ในจีนแผนดินใหญตัง้แตคริสตทศวรรษ 1930

เป็นวัดท่ีสรางขึน้มาเพ่ือ บูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมของทัง้ชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ



วัดหวังตาเซียน

โรงงานจิวเวอรรี่

รานหยก

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึน้
มาบูชาหวองตาเซียน

เขาชม โรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

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

จิมซาจุย

ยานถนนนาธาน

 บาย

ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก เลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ
อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชัน้เลิศ
ของฮองกงมีทุกสิ่งท่ีคุณตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อท่ี
จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกทัง้ยังเป็น
ท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชัน้เลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ด
ของฮองกง หรือเลือกชอปป้ิงท่ีโอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชัน้นํา
ท่ีมีใหเลือก

เป็นถนนหลักในเมืองท่ีว่ิงอยูในยานเกาลูน และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจมซาจุย

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก คํ่า

ตัง้อยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตัง้แตปี
1541



 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

** 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

ทาอากาศยานดอนเมือง
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 ชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนกรณีทานมีความประสงคจะ

ตองการปรับเปล่ียนระดับชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา 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 เดือนนับจากวันเดินทาง

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
ดวยกรณีใด

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 


