
#13631 ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน 5 วัน 4 คืน ชมงานกวางเจา
เทรดแฟร 2 วันเต็ม ชอปปงยานจิมซาจุย บิน EK
ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน สะพานแขวนซิงหมา ศูนยสมุนไพรจีน ถนนซางเซ่ียจ่ิว วัดแช
กง วัดหวังตาเซียน ศูนยหยก รานเครื่องประดับ ยายจิมซาจุย ถนนนาธาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - สะพานแขวนซิงหมา
- เซินเจิ้น   

Century Plaza
Hotel หรือเทียบเทา

2 รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ) - กวางโจว - ถนนซ่ังเซ่ียจิ่ว   

Venus
International
Hotel or Fortuna
Foshan Hotel
หรือเทียบเทา

3 งานกวางโจวเทรดแฟร   

Venus
International
Hotel or Fortuna
Foshan Hotel
หรือเทียบเทา

4 งานกวางโจวเทรดแฟร   
Century Plaza
Hotel หรือเทียบเทา

5 ฮองกง - วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยกฮองกง - โรง
งานจิวเวอรร่ี - จิมซาจุย - ยานถนนนาธาน - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

14 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
฿18,888 
฿17,888

฿21,888 
฿20,888

฿21,888 
฿20,888

฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก -
สะพานแขวนซิงหมา - เซินเจิ้น

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

10.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร T สายการบิน Emirate Airline
โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

บาย

14.05 น. ออกเดินทางสูฮองกงโดยสายการบิน Emirate Airline เท่ียวบินท่ี EK384

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจองท่ีน่ังเป็นแบบสุมท่ี
น่ังวางหากทานมีความประสงคท่ีจะระบุท่ีน่ังบนเครื่องหรือเปล่ียนท่ีน่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติมสามารถดูอัตราคาบริการไดจากทาย
รายการน้ี

ค่ํา

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮองกง (เช็คแล็บก็อก) (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.)

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวพรอมกันณทางออกEXIT B สนามบินตั้งอยูบนเกาะลันเตาฮองกงเป็น
ดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง

นําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัยผานสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทาง
รถยนตท่ีมีความยาวมากกวา 2.2 กิโลเมตรซ่ึงไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอรแมน ฟอสเตอ

จากนั้นเดินทางเขาสูเมืองเซินเจ้ิน ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเป็นเมืองเศรษฐกิจ
การคาท่ีสําคัญของจีนทางตอนใตและเป็นแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษ เปาฮ้ือ+ไวนแดง

พักท่ี Century Plaza Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ศูนยสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ) - กวางเจา - ถนนซ่ังเซ่ียจิ่ว

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจองท่ีน่ังเป็นแบบสุมท่ี
น่ังวางหากทานมีความประสงคท่ีจะระบุท่ีน่ังบนเครื่องหรือเปล่ียนท่ีน่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติมสามารถดูอัตราคาบริการไดจากทาย
รายการน้ี

เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

สะพานแขวนซิงหมา

เซินเจ้ิน

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู เปาฮ้ือ+ไวนแดง

 Century Plaza Hotel หรือเทียบเทา

เป็นสะพานขามชองแคบในฮองกง ตั้งชื่อตามชื่อเกาะท่ีสะพานเชื่อมอยู คือ เกาะซิงย่ีและ
เกาะหมาวัน มีชวงกลางยาว 1,377 เมตร สูง 206 เมตร ขณะสรางเสร็จในปี ค.ศ. 1997
ติดอันดับเป็นสะพานแขวนท่ีมีชวงกลางยาวท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู
ท่ีอันดับท่ี 7 ของโลก

เป็นเมืองติดชายแดนฮองกงท่ีสําคัญ ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันออกของปากแมน้ําไขมุก บน
ชายฝ่ังตอนกลางของมณฑลกวางตุงทางตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็น
สวนหน่ึงของสามเหล่ียมปากแมน้ําไขมุก เมืองน้ีขึ้นชื่อเรื่องแหลงชอปป้ิงของกอปป้ี

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก

จากนั้นนําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ ใหทานรับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน นําทานชม
สินคาพ้ืนเมืองของเมือง อาทิ เชน ใบชา หยก ครีมไขมุก ผาไหม ฯลฯ ฝากคนท่ีทานรัก

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองกวางเจา ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง (ขึ้นอยูกับสภาพการจราจร ณ วัน
เดินทาง)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานสูแหลงชอปป้ิง ถนนซางเซ่ียจ่ิว เป็นยานการคาท่ีมีชื่อมาแตโบราณประมาณ150 ปี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Venus International Hotel or Fortuna Foshan Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 งานกวางเจาเทรดแฟร

รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ในรานสมุนไพรและยาแผนจีนโบราณนั้นมีสมุนไพรธรรมชาติตางๆ ท่ีนาสนใจหลายชนิด
แตชนิดท่ีอยากแนะนําท่ีสุดนั้นมีชื่อวา "เปาซูหลิง" ซ่ึงรูจักกันในนาม "บัวหิมะ" ยาประจํา
บานท่ีมีชื่อเสียง ท่ีคนไทยนิยมซ้ือไปเป็นของฝากกลับบาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กวางโจว

ถนนซั่งเซี่ยจ่ิว

 บาย

เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุง กวางโจวเป็นเมืองใหญสุดทางภาคใตของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนซ่ึงเป็นมณฑลซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ัง 3 แหงของจีน คือ เซิน
เจ้ิน จูไห และ ซัวเถา นอกจากนั้นเมืองกวางโจวยังมีสําเนียงเฉพาะถิ่นท่ีถือวาเป็น
มาตรฐานของฮองกง และมาเกา เรียกวา สําเนียงกวางโจวอีกดวย

ถนนซ่ังเซ่ียจ่ิว ยานชอปป้ิงท่ีมีความนิยมอยูซ่ึงมีสินคาอันทันสมัยตางๆใหทานไดเลือกซ้ือ
มากมายอาทิเสื้อผา,กระเปา,สินคาแบรนดเนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคลายๆยานใน
ฮองกง บางชวงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสวางไสว สวยงามมาก ยังมี
รานอาหาร รานคาตางๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคักมากในชวงกลางคืน ถือเป็นถนนคน
เดินท่ีมีชื่อเสียงของเมืองกวางเจา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Venus International Hotel or Fortuna Foshan Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก

นําทานเดินทางสู ศูนยแสดงสินคานานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร” เพ่ือมองหาชองทางทางธุรกิจผูประกอบการ
มากกวา 8,000 ราย มารวมกันซ่ึงเป็นงานท่ีผูผลิตรายใหญ พบกับผูประกอบการในแตละมณฑลของจีน รวมท้ังนักธุรกิจท่ัวโลก
ใหความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลงรวมสินคาทุกประเภท

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

สําคัญ เอกสารสําหรับทําบัตรเขางานกวางเจาเทรดแฟร

1. ลูกคาท่ีไมเคยเขางานกวางเจาเทรดแฟรจะตองสงเอกสารเพ่ิมเติมมาใหทางบริษัทดังน้ี (นําติดตัวไปดวย ณ วันเดินทาง)

1.1 รูปถาย 1 ใบ หนาตรง (พ้ืนหลังสีฟา , ขาว)

1.2 นามบัตร (ตัวจริง)

1.3 อีเมลผูเขางาน(ท่ีสามารถใชไดจริง)

2. ลูกคาท่ีเคยเขางานกวางเจาเทรดแฟรแลว สิ่งท่ีจะตองนําติดตัวไปดวย

่



วันท่ี 4 งานกวางเจาเทรดแฟร

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

2.1 บัตรเขางานกวางเจาเทรดแฟร (บัตรแข็งสีฟา) (หากทําสูญหายหรือลืมนําไปดวยลูกคาจะตองไปชําระคาทําบัตรใหมเองท่ี
งานแฟรประมาณ 200หยวน/ทาน )

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร International Buffet

พักท่ี Venus International Hotel or Fortuna Foshan Hotel หรือเทียบเทา

งานกวางโจวเทรดแฟร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

งานกวางโจวเทรดแฟร เป็นงานแสดงสินคานานาชาติแหลงรวมสินคาทุกประเภท อาทิ
เชน สินคาทางดานเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาตางๆ มากกวา 100
หมวดหมู เป็นงานท่ีผูผลิตรายใหญออกรานพบปะกับผูประกอบการในแตละมณฑลของ
จีนรวมท้ังนักธุรกิจท่ัวโลกใหความสนใจ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร International Buffet

 Venus International Hotel or Fortuna Foshan Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก

นําทานเดินทางสู ศูนยแสดงสินคานานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร” เพ่ือมองหาชองทางทางธุรกิจผูประกอบการ
มากกวา 8,000 ราย มารวมกันซ่ึงเป็นงานท่ีผูผลิตรายใหญ พบกับผูประกอบการในแตละมณฑลของจีน รวมท้ังนักธุรกิจท่ัวโลก
ใหความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลงรวมสินคาทุกประเภท

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

สําคัญ เอกสารสําหรับทําบัตรเขางานกวางเจาเทรดแฟร

1. ลูกคาท่ีไมเคยเขางานกวางเจาเทรดแฟรจะตองสงเอกสารเพ่ิมเติมมาใหทางบริษัทดังน้ี (นําติดตัวไปดวย ณ วันเดินทาง)

1.1 รูปถาย 1 ใบ หนาตรง (พ้ืนหลังสีฟา , ขาว)

1.2 นามบัตร (ตัวจริง)

1.3 อีเมลผูเขางาน(ท่ีสามารถใชไดจริง)

2. ลูกคาท่ีเคยเขางานกวางเจาเทรดแฟรแลว สิ่งท่ีจะตองนําติดตัวไปดวย

2.1 บัตรเขางานกวางเจาเทรดแฟร (บัตรแข็งสีฟา) (หากทําสูญหายหรือลืมนําไปดวยลูกคาจะตองไปชําระคาทําบัตรใหมเองท่ี
งานแฟรประมาณ 200หยวน/ทาน )

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Century Plaza Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 ฮองกง - วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอรร่ี -
รานหยก - โรงงานจิวเวอรร่ี - จิมซาจุย - ยานถนนนาธาน -
ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานกวางโจวเทรดแฟร
งานกวางโจวเทรดแฟร เป็นงานแสดงสินคานานาชาติแหลงรวมสินคาทุกประเภท อาทิ
เชน สินคาทางดานเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาตางๆ มากกวา 100
หมวดหมู เป็นงานท่ีผูผลิตรายใหญออกรานพบปะกับผูประกอบการในแตละมณฑลของ
จีนรวมท้ังนักธุรกิจท่ัวโลกใหความสนใจ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Century Plaza Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก

สมควรแกเวลาพรอมกันท่ีจุดนัดหมาย ประมาณ 09.00 น. นําทานเดินทางสูฮองกงโดยรถโคชประมาณ 1 ชั่วโมง

จากนั้นนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน สรางขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพ่ืออุทิศใหกับ Wong Tai Sin เด็กหน ุมผูริเริ่มในการ
ศึกษาลัทธิเตาจนกลายเป็นผูมีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจาหวังตาเซียนในเวลาตอมา

จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเกาแกท่ีมีความศักดิส์ิทธิม์าก มีอายุกวา 300 ปีตั้งอยูในเขต Shatin วัดแชกงสราง
ขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเป็นทหารมีชื่อวาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีน
และทานแชกงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนท่ัวไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะ
ประสบผลสําเร็จในทุกประการ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หานยาง

นําทานชมโรงงานท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับราน Jewelry Factory

จากนั้นนําทานสู ศูนยหยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซ้ือหยกแทหรือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีไดรับการการันตี
คุณภาพจากรัฐบาลฮองกง

จากนั้นใหทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย ยายจิมซาจุย ถนนนาธาน อาทิเชน ชอปป้ิงท่ี OceanTerminalและ Harbour
City กับสินคาแบรนดเนมชื่อดังตางๆระดับโลกกวา 700 รานคา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

ไดเวลาอันสมควร พรอมกันท่ีจุดนัดพบ เดินทางสูสนามบินฮองกง(เช็คแล็บก็อก)

21.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮองกง เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirate Airlines เท่ียวบินท่ี
EK385 มีอาหารรอนเสิรพบนเครื่อง

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ฮองกง

วัดหวังตาเซียน

วัดแชกงหมิว

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
ในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึ้นชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึ้น
มาบูชาหวองตาเซียน

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือบูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู หานยาง

โรงงานจิวเวอรรี่

รานหยกฮองกง

 บาย

เขาชมโรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

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



 หมายเหตุ สายการบิน Emirate Airlines เท่ียวบินท่ี EK385 มีอาหารรอนเสิรพบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

โรงงานจิวเวอรรี่

จิมซาจุย

ยานถนนนาธาน

เขาชมโรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก เลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ
อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศ
ของฮองกงมีทุกสิ่งท่ีคุณตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อท่ี
จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกท้ังยังเป็น
ท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ด
ของฮองกง หรือเลือกชอปป้ิงท่ีโอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชั้นนํา
ท่ีมีใหเลือก

เป็นถนนหลักในเมืองท่ีว่ิงอยูในยานเกาลูน และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจมซาจุย

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น

การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจองท่ีน่ังเป็นแบบสุมท่ีน่ังวาง
หากทานมีความประสงคท่ีจะระบุท่ีน่ังบนเครื่องหรือเปล่ียนท่ีน่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติมสามารถดูอัตราคาบริการไดจากทายรายการน้ี

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
 เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ REFUND ได

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

การชําระเงิน
ชําระเงินคาทัวรเต็มจํานวน โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินคาทัวรแลวเทานั้น

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) คาประกันอุบัติเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 %

คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส Economy class 30 กิโล / เอมิ
เรตส Business class 40 กิโล / ฮองกงแอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟิค 30 กิโล/ แอรมาเกา 20 กิโล คาประกันวินาศภัยเครื่อง
บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

คาวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาท่ีมีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรตไทยเทานั้น)

กรณีท่ีทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซากรุป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธิ ์
เก็บคาใชจายท้ังหมด

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 

้ ่



เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนด,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวาง
การเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (1,500 THB)

วีซา
หนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

หมายเหตุ
หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 300

หยวน, เหรียญฮองกง / คน / ราน

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก 

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

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1.    ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2.     หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
 เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ REFUND ได

3.     น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม



การยกเลิก
แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง    คืนคาใชจายท้ังหมด

แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง    เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท

แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

กรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการบินและ
คามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

สําคัญ บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญ่ีป ุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น


