
#12207 ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน จูไห มาเกา 5 วัน 3 คืน โบสถ
เซนตปอล วัดแชกงหมิว วัดโปวหลิน สวนหยวนหมิงหยวน บิน
HX
ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน จูไห มาเกา ถนนคูรัก หวีหนี่ เจาแมกวนอิม วัดอามา หอไอ
เฟล เดอะเวเนเชี่ยน เจาแมกวนอิม ณ หาดรีพัลสเบย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

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

  

HONG LI
LAI
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

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

JINJAING
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 ถนนคูรัก - หวีหน่ี จูไหฟิชเชอรเกิรล - ศูนยสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ) - ไขมุกจีน - มาเกา
- วัดอามา หรือ วัดเจาแมทับทิม - เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือ องคเจาแมกวนอิมปราคทอง -
วิหารเซนตปอล - เดอะปารีเซียนมาเกา - เดอะ เวเนเชียน มาเกา - จูไห

  

 JINJAING
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 ฮองกง - รีพัลสเบย - องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย - สะพานตออายุ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิ
วเวอรร่ี - รานหยก - ดิวตีฟ้รี - โอเช่ียนเทอรมินัล - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

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

฿13,999  
฿12,999

฿13,999  
฿12,999

฿3,500

25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
฿14,999  
฿13,999

฿14,999  
฿13,999

฿14,999  
฿13,999

฿3,500

15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿12,999 ฿3,500

22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿12,999 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - กระเชาสถานี Tung Chung
- กระเชานองปง 360 องศา - วัดโปหลิน - หมูบานวัฒนธรรม
นองปง - ซิตี้ เกท เอาทเล็ท Citygate Outlet Mall - เมืองเซิน
เจิ้น

กําหนดการทั้งหมด

**เน่ืองจากมีหลายไฟลทบิน กรุณาตรวจสอบไฟลทบินของทานกอนวันเดินทาง**

ไฟลทบินขาไป HX780 (04.00-08.10) / HX762 (03.20-06.55)

ไฟลทบินขากลับ HX761 (21.35-23.55)

** 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

 กิจกรรม ค่ํา

23.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 5 เคานเตอร K สายการบิน HONG KONG AIRLINES พบเจา
หนาท่ีทําการเช็คอินตัว๋

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึน้ชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา ขนมจีบกุง กวยเตี๋ยวหลอด โจก เป็นตน

02.00 น. บินลัดฟาสูฮองกง โดยเท่ียวบิน HX780 บริการอาหารวางและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

(กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง)

05.40 น. ถึง สนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานออก
จากสนามบิน ณ ทางออก Exit B

นําทานเดินทางสู สถานีตงชุง

นําทานขึน้ กระเชาลอยฟานองปิง 360 องศา

้ ้



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

นําทานไปยังเกาะลันเตาเพ่ือนมัสการพระใหญ ณ วัดโปวหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา องคพระสรางทองสัมฤทธิ ์
160 ชิน้ องคพระพุทธรูปหันพระพักตรไปทางเหนือสูจีนแผนดินใหญ ประดิษฐานอยูโดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว
หากนับรวมฐานแลวมีความสูงทัง้สิน้ 34 เมตร คากอสรางพระพุทธรูป 60 ลานเหรียญฮองกง

นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ใหทุกทานไดตัง้จิตอธิษฐานขอพรไมวาจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การ
เงิน เน่ืองจากองคพระเป็นปรางคประทานพร จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึน้ชมฐานองคพระได โดยจะมีบันไดทอดยาว
จํานวน 268 ขัน้ (ไมรวมคาเขาชม ทานละ 60 เหรียญฮองกง)

อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปิง ใหทานไดอิสระเท่ียวชม รานคา รานอาหาร บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะได
พบความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมดัง้เดิมไวไดอยางลงตัว

หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปิงปิดซอมบํารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเป็นรถ
โคชของอุทยาน เพ่ือนําทานขึน้สูยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง และเด็ก
ทานละ 20 เหรียญฮองกง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระชอปป้ิง ท่ีหางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปป้ิงสินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินคาแบรนดเน
มระดับโลกมากมาย เชน COACH, ESPRIT, POLO, Ralph Lauren หรือวาจะเป็น BURBERRY รวมทัง้รองเทากีฬา
มากมายหลายย่ีหอ และชัน้ใตดินจะมีซุปเปอรมาเก็ตขนาดใหญใหทานไดเลือกซ้ือสินคา

นําทานเดินทางสู เซินเจิน้ โดยรถโคช (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซินเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็น
เพียงหมูบานชาวประมงธรรมดาอยูในมณฑลกวางตุง มีเน้ือท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

กระเชาสถานี Tung Chung

กระเชานองปง 360 องศา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร เมนู ติ่มซํา อาทิ ฮะเกา ขนมจีบกุง กวยเตี๋ยวหลอด โจก เป็นตน 

ตัง้อยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตัง้แตปี
1541

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

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง ซ่ึงเป็นโปรเจ็คการสนับสนุนการ
ทองเท่ียวในเกาะลันเตา



 หมายเหตุ

วันท่ี 3

กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง

เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.

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

พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ 60 เหรียญฮองกง)

หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปิงปิดซอมบํารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเป็นรถ
โคชของอุทยาน เพ่ือนําทานขึน้สูยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง และเด็ก
ทานละ 20 เหรียญฮองกง

เซินเจิน้ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)

วัดโปหลิน

หมูบานวัฒนธรรมนองปง

เป็นวัดท่ีตัง้อยูท่ีเมืองNgong Ping เกาะ New Territories มีพระใหญท่ีชาวฮองกงชาว
ไทย ชาวจีน มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมีความนาเล่ือมใสศรัทธา
และอลังการ

หมูบานวัฒนธรรมนองปิง สรางขึน้มาเพ่ือนสงเสริมการทองเท่ียวของเกาะลันเตา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ซิต้ี เกท เอาทเล็ท Citygate Outlet Mall

เมืองเซินเจ้ิน

 บาย

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงท่ีมีแบรนนานาชาติกวา 80 ย่ีหอซ่ึงตลอดทัง้ปีมี ซ่ึงแทบจะ
สวนลดอยูอยางนอย 30% ตลอดปี

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน ซ่ึงขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง โดยเฉพาะยานโหลหวู หางสรรพ
สินคาขนาดยักษ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 HONG LI LAI HOTEL หรือเทียบเทา



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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชอปป้ิงท่ี หลอหวู พบกับสินคาราคาถูกแหลงใหญของเซินเจิน้ ซ่ึงคนไทยรูจัก ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินคา
มากมายหลายหมวดหมู เชน กระเปา รองเทา นาฬิกา เสื้อผา

นําทาน ทานไดรับเลือกชม รานหยก สินคาโอท็อปของเมืองจีน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองจูไห โดยรถโคช

นําทานแวะชม ผลิตภัณฑท่ีทําจากผาไหมจีน ท่ีมีชื่อเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมท่ีหมอุนในหนาหนาว และเย็นสบายในหนา
รอน

นําทานชม สวนหยวนหมิงหยวน ซ่ึงเป็นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงท่ีนครปักกิ่ง หลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ.
1860 และเสียหายจนยากแกการบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหมไดงบประมาณกอสรางถึง 600 ลานหยวน

นําทานชม โชวการแสดง ท่ีจะพาทานยอนกลับไปในสมัยราชวงศชิงท่ีมีความเจริญกาวหนาทางศิลปะ ซ่ึงประกอบดวยการ
ถวายเครื่องราชบรรณนาการใหกับฮองเต และโชวการแสดง ของเหลานางกํานัน หลากหลายชุดการแสดง

หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถดูโชวได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาโชวทานละ 40
เหรียญฮองกง

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป าฮ้ือ+ไวนแดง

พักท่ี JINJAING 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

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ถนนคูรัก - หวีหน่ี จูไหฟชเชอรเกิรล - ศูนยสมุนไพร/ยาแผนจีน
โบราณ - ไขมุกจีน - มาเกา Macau - วัดอามา หรือ วัดเจาแม
ทับทิม - เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือ องคเจาแมกวนอิมปราค
ทอง - วิหารเซนตปอล - THE PARISIAN - THE
VENETIAN MACAU - เมืองจูไห

หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถดูโชวได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาโชวทานละ 40
เหรียญฮองกง

จูไห

รานผาไหม/โรงงานผาไหม

สวนหยวนหมิงหยวน จูไห

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

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

 JINJAING HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานน่ังรถผานชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึง
รัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ และท่ีไดชื่อวาถนนคูรัก

นําทานแวะถายรูปกับสาวงามหวีหน่ี จูไหฟิชเชอรเกิรล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู เป็นรูป
แกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไขมุกอยูริมทะเล

้



นําทานชมสินคายาประจําบานของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ํารอนลวก, แผลไฟไหม, แกริดสีดวงฮองกง
ฟุต ฯลฯ

นําทานแวะใหทานไดเย่ียมชม ไขมุก ซ่ึงเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางขามดานจูไห สู มาเกา ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตรอันยาวนาน และนาสนใจในอดีตมาเกาเป็นเพียงแค
หมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจีย้นเป็นชนชาติดัง้เดิม

นําทานเดินทางสู วัดอามา เป็นวัดท่ีเกาแกท่ีสุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเกาแกซ่ึงมีมูลคามหาศาลไวมากมายเป็นอาคาร
สถาปัตยกรรมท่ีคงอยูมาไดยาวนานท่ีสุดของมาเกา ในบริเวณวัดมีศาลาซุมประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL
OF BENEVOLENCE,ศาลเจาแมกวนอิม HALL OF GUANYIN

นําทานผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทองสัมฤทธิทั์ง้องค มีความสูง 18 เมตรหนักกวา
1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอย สะทอนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตา เจาแม
กวนอิมองคน้ีเป็นเจาแมกวนอิมลูกครึ่ง

นําทานชม วิหารเซนตปอล โบสถแหงน้ีเคยเป็นสวนหน่ึงของวิทยาลัยเซนตปอล ซ่ึงกอตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และ
เป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแหงแรกของเอเชียตะวันออก โบสถเซนตปอลสรางขึน้ในปี 1580 แตถูกทําลายถึงสองครัง้
ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ

นําทานเดินทางสู THE PARISIAN MACAO ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ท่ีจําลองมาจาก
ฝรัง่เศส ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมาเกาถือไดวาเป็นหอไอเฟลจําลองท่ีใหญท่ีสุดและเหมือนจริงท่ีสุดในโลก โดยมีการประดับไฟทัง้หมด
6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชัน้ (ไมรวมคาขึน้ลิฟท)

นําทานเย่ียมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญทานสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแหงใหม
ของเอเชียภายในพรอมสรรพดวย สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใหความบันเทิง และสถานท่ีชอปป้ิงท่ีแกรนดแคนแนลชอป พบกับ
รานคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายกวา 350 ราน

หากทานตองการเปล่ียนบรรยากาศ สามารถน่ังเรือกอนโดลาได โดยจะมีคาใชจาย ทานละ 128 เหรียญฮองกง โดยสามารถน่ังได
ลําละ 4 ทาน เรือจะลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ใหทานไดชมบรรยากาศ 2 ขางทาง ใชเวลาลองประมาณ 15 นาที

นําทานเดินทางกลับสู จูไห        

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง

       พักท่ี JINJAING HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ถนนคูรัก
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยม บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก เพราะมีการจัดเตรียม
สถานท่ีใหเหมาะสมกับคูรักมากท่ีสุด



หวีหนี่ จูไหฟชเชอรเกิรล

ศูนยสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ)

ไขมุกจีน

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

ศูนยสมุนไพรและคนควายาแผนจีนโบราณ เป าซูหลิง หรือในชื่อวา ยาบัวหิมะ ยาประจํา
บานท่ีมีชื่อเสียงชมวีดีทัศนและฟังบรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแตละชนิด

ไขมุก ซ่ึงเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มาเกา

วัดอามา หรือ วัดเจาแมทับทิม

เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือ องคเจาแมกวนอิมปรา…

 บาย

เป็นเกาะท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ 1999 ใน
ตอนแรกเป็นเมืองท่ีจีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพ่ือเป็นเมืองทา

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ฮองกง - รีพัลสเบย - องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย - สะพานตอ
อายุ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยก - ดิวตี้ฟรี
- โอเชี่ยนเทอรมินัล - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

THE PARISIAN MACAO (ไมรวมคาขึน้ลิฟท)

หากทานตองการเปล่ียนบรรยากาศ สามารถน่ังเรือกอนโดลาได โดยจะมีคาใชจาย ทานละ 128 เหรียญฮองกง โดยสามารถ
น่ังไดลําละ 4 ทาน เรือจะลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ใหทานไดชมบรรยากาศ 2 ขางทาง ใชเวลาลองประมาณ 15 นาที

วิหารเซนตปอล

เดอะปารีเซียนมาเกา

เดอะ เวเนเชียน มาเกา

จูไห

เป็นซากของโบสถท่ีมีอายุเกาแกและสวยงาม เคยเป็นโบสถและโรงเรียนเซนตปอล ซ่ึง
เป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง 

  JINJAING HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ฮองกง โดยเรือเฟอรรี่ (ประมาณ 1 ชัว่โมง)

นําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิส์ิทธิเ์พ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด รีพัลสเบย โดยเชื่อวา ณ บริเวณหาดรีพัลสเบย เป็นจุด
ท่ีมีฮวงจุยท่ีดีท่ีสุดของเกาะฮองกง

นําทานเริ่มขอพร เจาแมกวนอิม

นําทานขอพร เทพเจาไฉ ซิงเอีย๊ เทพเจาแหงโชคลาภ ความมัน่คง ทรัพยสินเงินทอง หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพร
เรื่องลูกจากพระสังฆจาย ได

นําทาน ขามสะพานตออายุ ซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครัง้จะมีอายุเพ่ิมขึน้ 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเรื่องความรัก
จากเทพเจาแหงความรักก็ได จากน้ันขอพรเรื่องการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยหานยาง

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดตัง้จิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแช
กง จากน้ันใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และ
เงินทอง เชื่อกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครัง้

นําทานเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรรี่ ท่ีขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนท่ีไดรับรางวัลอันดับเย่ียม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮ
วงจุย โดยการยอใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครื่องประดับ ไมวาจะเป็น จี ้แหวน กําไล เพ่ือใหเป็นเครื่องประดับติดตัว
และเสริมดวงชะตา

นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก หรือสัตวนําโชคอยางป่ีเสี่ยะ อิสระใหทานไดเลือกชื้อเป็น
ของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึก หรือนําโชคแดตัวทานเอง

นําทาน ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนเนมตางๆ จากน้ันอิสระใหทานเต็มอ่ิมกับ
การชอปป้ิงยานจิมซาจุยมักจะตัง้ตนกันท่ีสถานีจิมซาจุย มีรานขายของทัง้เครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป
ฯลฯ

นําทานสู OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดิน
ทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซ้ือ ไมวาจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON,
HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย

นําทานเดินทางสู สนามบิน

ค่ํา

21.35 น. บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX761/(กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง)

23.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ฮองกง

รีพัลสเบย

 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

เป็นอาวท่ีอยูตอนใตของเกาะฮองกง ซ่ึงตํานานวาไววาชื่อรีพัลสท่ีแปลวาขับไลน่ันคือการ
ขับไลโจรสลัดท่ีคอยมาปลนเรือท่ีคาขายในบริเวณอาวน้ี



องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย

สะพานตออายุ

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญท่ีตัง้อยูท่ีบริเวณศาลเจาท่ีตัง้อยูบนอาวรีพัลสเบยและ
เทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถขามสะพานตออายุท่ีอยู
บริเวณใกลๆ ซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครัง้จะมีอายุเพ่ิมขึน้ 3 ปี

เป็นสะพานศักดิส์ิทธิท่ี์อยูใกลๆ กับองคเจาแมกวนอิมหาดรีพัสเบย ซ่ึงเชื่อกันวาหากได
ขามหน่ึงครัง้จะมีอายุเพ่ิมขึน้ 3 ปี หรือถาคนโสดมาเดินขามสะพานน้ีก็จะมีคูครองไดใน
เร็ววัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู หานยาง

วัดแชกงหมิว

โรงงานจิวเวอรรี่

รานหยก

ดิวต้ีฟรี

 บาย

เป็นวัดท่ีสรางขึน้มาเพ่ือ บูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมของทัง้ชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

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

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



 หมายเหตุ **เน่ืองจากมีหลายไฟลทบิน กรุณาตรวจสอบไฟลทบินของทานกอนวันเดินทาง**

ไฟลทบินขาไป HX780 (04.00-08.10) / HX762 (03.20-06.55)

ไฟลทบินขากลับ HX761 (21.35-23.55)

กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง

** 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

โอเชี่ยนเทอรมินัล
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



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 เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา

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(ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

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) ผูเดินทางจะตองเสียคาใช
จายในการทําวีซาเพ่ิม 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 หรือหนังสือเดินทางจะตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
**เน่ืองจากมีหลายไฟลทบิน กรุณาตรวจสอบไฟลทบินของทานกอนวันเดินทาง**

ไฟลทบินขาไป HX780 (04.00-08.10) / HX762 (03.20-06.55)

ไฟลทบินขากลับ HX761 (21.35-23.55)

** 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

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน  และฮองกงรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของราน
รัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก และจิวเวอรรี่ ซ่ึงจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคา
ทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึน้อยูกับความ
พอใจของลูกคาเป็นหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน

โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็นหลัก

หมายเหตุ ท่ีฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซ้ือไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตอง
ซ้ือ โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทัง้สิน้ 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) จะตองแฟกซ
อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ

2.2ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ

2.3ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 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 


