


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	วัดหวังตาเซียน	-	วิคตอเรียพีค	-	รีพัลสเบย	-	HARBOUR
CITY	-	โอเชี่ยนเทอรมินัล	-	A	SYMPHONY	OF	LIGHTS	-	สนามบินฮองกง
Chek	Lap	Kok	-	สะพานแขวนซิงหมา

ฮองกง
Penta
hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2 วัดแชกงหมิว	-	เมืองจูไห	-	สวนหยวนหมิงหยวน	จูไห	-	อลังการโชวหยวนหมิง	-
โรงงานจิวเวอรรี่

จูไห
Jinjiang
Inn
Hotel
หรือ
ระดับ
เดียวกัน

3 ถนนคูรัก	-	หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	วัดผูโถวซื่อ	-	ตลาดใตดินกงเปย

จูไห
Jinjiang
Inn
Hotel
หรือ
ระดับ
เดียวกัน

4 เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือ	องคเจาแมกวนอิมปราคทอง	-	วัดอามา	หรือ	วัดเจา
แมทับทิม	-	วิหารเซนตปอล	-	เซนาโดสแควร	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok
-	THE	VENETIAN	MACAU	-	ฮองกง	-	Citygate	Outlet	Mall

5 สนามบินสุวรรณภูมิ

19	ต.ค.	60	-	23	ต.ค.	60 17,900	บาท 17,900	บาท 17,900	บาท 4,500	บาท



ชวงเชา	
06.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	เคานเตอร	K

สายการบินฮองกง	แอรไลน	โดยมีเจาหนาที่	...	คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระใหกับทาน
08.50	น.	ออกเดินทางสูฮองกงโดยสายการบินฮองกง	แอรไลน	เทีย่วบินที	่HX768
12.40	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	Hongkong	International	Airport	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	1	ชม.)	นําทาน

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว	พรอมกัน	ณ	ทางออก	EXIT	Bสนามบินตั้งอยู	บนเกาะลันเตา
ฮองกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง
นําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย	ผานสะพานแขวนซิงหมา	(TSING	MA	BRIDGE)	ซึ่งเป็น

สะพานแขวนทางรถยนตที่มีความยาวมากกวา	2.2	กิโลเมตร	ซึ่งไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับ
โลก	นอรแมน	ฟอสเตอร	ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกง

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานนมัสการ	วัดหวังตาเซียน	หรือวัดหวองไทซิน	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1921	เพื่ออุทิศใหกับ	Wong	Tai

Sin	เด็กหนุมผูริเริ่มในการศึกษาลัทธิเตาจนกลายเป็นผูมีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจาหวังตาเซียนในเวลาตอ
มาเป็นวัดที่ชาวฮองกงเชื่อวามีความศักดิส์ิทธิเ์ป็นหน่ึงในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง
เดินทางไปชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณเขา	วิคตอเรีย	พีค	(Victoria	Peak)	ถายรูปคูกับวิวทิวทัศน

ของตึกสูงบนเกาะฮองกง
นําทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภ	ณ	ชายหาดรีพัลสเบย	สรางขึน้ในปี

ค.ศ.1993	ในแตละปีจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ิทธิจ์ากเจาแมกวนอิมเจาแม
ทับทิมและเทพเจาแหงโชคลาภ	โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถาใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป
ใหทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย	อาทิ	เชน	ที่	Ocean	Terminal,	Harbour	City	สินคาแบรนดเนมชื่อดังตางๆ

ระดับโลกกวา	700	รานคา	เชน	Armani,	Prada	,	Gucci	Burberry	,	Cartier	,	Chanel	,	Coach	,	Dior	,	Fendi
,	Louis	Vuitton	,	Chole,	ของเด็กเลน	Toy	r’us	แหลงชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่	DFS	Galleria

ชวงคํ่า	
ชมโชวยิงแสงเลเซอร	ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโตกันตามจังหวะเสียง	เพลง	Symphony	of

Lights	(โชวแสดงตอนเวลา	20.00	น.	ทุกวัน)

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาสูทีพ่ัก	ฮองกง	Penta	hotel	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร



ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสะพานขามชองแคบในฮองกง	ตั้งชื่อตามชื่อเกาะที่สะพานเชื่อมอยู	คือ
เกาะซิงยี่และเกาะหมาวัน	มีชวงกลางยาว	1,377	เมตร	สูง	206	เมตร	ขณะ
สรางเสร็จในปี	ค.ศ.	1997	ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีชวงกลางยาวที่สุด
เป็นอันดับ	2	ของโลก	และในปัจจุบันอยูที่อันดับที่	7	ของโลก

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง	ที่ขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ
ซึ่งสรางขึน้มาบูชาหวองตาเซียน

ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮองกง	วิคตอเรียพีค	ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
เพราะนักทองเที่ยวที่ไดไปเยือนวิคตอเรียพีค	จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะ
ฮองกงไดทั้งหมด	ตั้งแตอาววิคตอเรีย	ตึกระฟา	เรือเฟอรรี่	และสีสันของแสงไฟ
ยามคํ่าคืนของฝ่ังเกาลูน	ทั้งหมดสรางตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี

หางที่ใหญ	ที่สุดในยานจิมซาจุย	แหลงรวมรานคาตางๆ	มากมาย	แบรนดเนม
หรูๆ	มีครบหมด	Louis	Vuitton	HERMES	Gucci	Prada	Channel	หรือแบรนด
กลางๆ	ที่ทั่วโลกรูจัก	เชน	Nike	Adidas	Puma	Levi's	Diesel	และอีกมากมาย	ก็
มีครบครับ



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	ฮองกง	Penta	hotel	หรือเทียบเทา

หางสรรพสินคายักษใหญ	ที่มีความยาวตั้งแต	ทาเรือสตารเฟอรรี่	ไปตามถนน
Canton	ระยะทางกวาครึ่งกิโลเมตร	คงหนีไมพน	2	หางน้ีคือ	Harbour	City
และ	Ocean	Terminal	มีรานคากวา	700	ราน	เรียกวา	มาที่น่ีทีเดียวมีครบทุก
อยางที่อยากได

เป็นการจัดแสดงแสงสีและเสียง	ซึ่งจะถูกกจัดทุกๆ	สองทุมถาอากาศดี	เป็น
โชวที่ใหญที่สุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ที่พัก
เดินทางไป	วัดแชกงหมิว	หรือ	วัดกังหัน	เป็นวัดเกาแกที่มีความศักดิส์ิทธิม์าก	มีอายุกวา	300	ปี	ตั้งอยูใน

เขต	Shatin	วัดแชกงสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเป็นทหารมีชื่อวาทานแชกง	เน่ืองจากมี
เหตุการณจลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว	ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีน
มีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ	แลวจะตองไป
หมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยูในวัดเพื่อจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาที่
การงาน	โชคลาภ	ยศศักดิ ์
นําชมโรงงานจิวเวอรรี	่ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮองกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับทาน

สามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ!!	และนําทานเลือกซื้อ	ยาสมุนไพรจีนตางๆ	อีกมากมาย

ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทุกทานเดินทางสูจูไหโดยเรือเฟอรรี	่50	นาที	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ	ณ	วันเดินทาง)เมืองจูไหเขต

เศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน	5	ของประเทศจีน	“จูไห”	ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเป็น	“เมืองมหัศจรรยแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน”	(Amazing	City	in	China)…

นําทาน	สูพระราชวังหยวนหมิงหยวน	ที่มีสวนคลายกับพระราชวังหยวนหมิง	ณ	กรุงปักกิ่ง	พระราชวังแหง
น้ี	ถูกสรางขึน้ใหมอีกครั้ง	ณ	ใจกลางของ	"ภูเขาชิลิน"	ในเมืองจูไห	ทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาที่เขียว
ชอุม	สวนหยวนหมิง	มีเน้ือที่	1.39	ตารางกิโลเมตร	มีภูเขาโอบรอบทั้ง	3	ดาน	ดานหนาเป็นพื้นที่ราบ	สิ่งกอสราง
ตาง	ๆ	สรางขึน้เทาของจริงในอดีตทุกชิ้น	ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด	80,000	ตารางเมตร	ซึ่งมีขนาดเทากับ
สวนเดิมในกรุงปกกิ่ง	เป็นศูนยกลางลอมรอบดวยสิ่งกอสรางตาง	ๆ	กวารอยชิ้น	อาทิ	เสาหินคู	สะพานขามธาร
ทอง	ประตูตากง	ตําหนักเจิ้งตากวางหมิง	สะพานเกาเลี้ยว

ชวงคํ่า	
นําทานชมโชว	อลังการประกอบแสง	สี	เสียง	ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ	อาทิ	เฉียนหลงฮองเต

ทองเจียงหนาน	พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเลนตางๆ	อีกมากมาย	ทั้งสนุกสนานและไดรับความรู
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาสูทีพ่ัก	จูไห	Jinjiang	Inn	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ที่พัก



เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน	5	ของประเทศจีน	"จูไห"	ไดรับยกยองจาก
สหประชาชาติใหเป็น	"เมืองมหัศจรรย	แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน"
สัญลักษณของเมืองจูไห	คือ	"หวี่หน่ี"	เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก	ซึ่งยื่นออกไป
ในทะเล	และยังมีถนนคูรัก	เป็นถนนซึ่งอยูริมชายหาดที่รัฐบาลจูไหไดตกแตง
ภูมิทัศน	ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน

สวนหยวนหมิงหยวน	มีความแตกตางกับสวนเกาที่ปักกิ่ง	คือการเพิ่มเติมและ
ตกแตงสวนที่เป็นศิลปแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน	"สวนหยวนหมิง"	จึงถือ
ไดวาเป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร	มีคุณคา
ทั้งในแงวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร	และธุรกิจการทองเที่ยว	สวนแหงน้ีเปิดให
บุคคลเขาชมตั้งแต	วันที่	1	กุมภาพันธ	ค.ศ.	1997	เป็นตนมา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	จูไห	Jinjiang	Inn	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชม	อลังการโชวหยวนหมิง	ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ	อาทิ	เฉียนหลง
ฮองเตทองเจียงหนาน	พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเลนตางๆ	อีก
มากมาย	ทั้งสนุกสนานและไดรับความรู

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ที่พัก	หรือ	ณ	ภัตตาคาร	แบบติ่มซํา
หลังรับประทานอาหารเชาเรียบรอย	เดินทางผานชม	ถนนคูรัก	(The	Lover	Road)	ซึ่งเป็นถนนเลียบ



ชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดทําไวขึน้เพื่อเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ	และยังเป็นที่
นิยมของบรรดาคูรักทั้งหลาย...จากน้ันชมสัญลักษณของเมืองจูไหที่มีชื่อเรียกวา	“หวีหน่ี”	รูปป้ันสาวงามกลาง
ทะเลสูง	8.7	เมตร	ถือไขมุกอยูริมทะเล	จากน้ันนําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะใหทานรับฟังการ
บรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีนรวมทั้งใหบริการนวดฝาเทาและนําทานชมสินคาพื้นเมืองของเมืองจูไห
อาทิเชน	ผาไหม	ใบชา	หยกฯลฯ	เพื่อฝากคนที่ทานรัก

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสู	วัดผูโถว	นมัสการองคสังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ	นมัสการเจาแม-กวนอิมเพื่อความ

โชคดี	นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธ-เจา	4	พระองค	เพื่ออายุยืนนาน	เดิน
ทางมายังศูนยการคาใตดินชื่อ	“ตลาดกงเป ย”	ศูนยการคาติดแอร	5,000	กวารานคา	มีสินคาใหทานเลือก
มากมาย	เชน	สินคากอปป้ีแบรนด	เนมชั้นนําตาง	ๆ	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	รองเทา	กระเปา	นาฬิกา	ของเด็กเลน
ฯลฯ	ที่น่ีมีใหทานไดเลือกซื้อหมด	ใหทานอิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	~~	เมนูพิเศษ	เป าฮื้อ+ไวนแดง
เขาสูทีพ่ัก	จูไห	Jinjiang	Inn	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ที่พัก	หรือ	ณ	ภัตตาคาร	แบบติ่มซํา

เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก	เพราะมี
การจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด

หรือหวีหน่ี	เป็นสัญลักษณของเมืองจูไห	เป็นหินแกะสลักตั้งเดนสงาอยูริมทะเล
บริเวณอาวเซียงหู	มีลักษณะเป็นรูปของหญิงสาวสวย	ขนาดใหญมีความสูงถึง
8.7	เมตร	และมีน้ําหนักถึง	10	ตัน	ที่มือถือไขมุกไวโดยยกขึน้เหนือศีษระ	ซึ่งรูป
สลักน้ีสรางขึน้ตามนิทานพื้นบานของเมืองจูไห

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นวัดที่มีรูปป้ันพระสังขจายขนาดใญตั้งอยูตรงทางเขา	เป็นวัดที่ยังใชเป็นที่
ปฏิบัติธรรมมาจนถึงปัจจุบัน

เป็นตลาดที่อยูชั้นใตดินของเมืองจูไห	ตลาดที่น่ีจะคลาย	ๆ	มาบุญครองบานเรา
ที่จูไหจะเป็นเมืองเล็ก	ๆ	จึงไมคอยมีมลพิษ	สภาพแวดลอมจึงสวยงาม	สะอาด
และอากาศบริสุทธิม์าก	ที่น่ีก็เหมือนหางชอปป้ิงขนาดเล็ก	มีทั้งรานเสื้อผา
รองเทา	กระเปา	เครื่องประดับ	และสินคาอื่น	ๆ	อีกมากมาย	ที่สําคัญของที่น่ี
ราคาถูกมากเพราะวามีสินคาที่น่ีทําเลียนแบบจากจีน



เมนูพิเศษ	เปาฮ้ือ+ไวนแดง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	จูไห	Jinjiang	Inn	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ที่พัก	หรือ	ณ	ภัตตาคาร	แบบติ่มซํา
นําทุกทานเดินทางสูมาเกาโดยรถโคชปรับอากาศ...นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมริมทะเล	รูปองคเจา

แมกวนอิมสําฤทธิป์ระทับยืนบนโคมทรงดอกบัว	ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใหกับมาเกาเน่ือง
ในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน..

นําทานชม	วัดอามา	ใหทุกทานไดกราบไหวเจาแมทับทิมที่	วัดอามา	ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ	สําหรับนัก
ทองเที่ยว	สําหรับวัดแหงน้ีตั้งอยูใกลกับทะเล	ภายในวัดก็ดูแปลกตาดีเพราะมีการกอสรางกันแบบลดหลั่นกันไป
ตามพื้นที่ที่อํานวยเน่ืองจากสถานที่แหงน้ีตั้งอยูริมเชิงเขาเมื่อเดินพนซุมประตูก็จะพบกับศาลของเจาแมทับทิม
ตั้งอยู..
นําทานสูจุดกําเนิดแหงมาเกา	ณ	ซากประตูโบสถเซนตปอลซึ่งโบสถแหงน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนา

แหงแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกลตอมาในปี	ค.ศ.1835	เกิดเพลิงไหมอยางรุนแรงทําใหโบสถ
เซนตปอล	คงเหลือแคเพียงบานประตูและบันไดทางเขาดานหนาที่สงางาม
ยานการคาสําคัญของมาเกาหรือเซ็นเตอรพอยทมาเกาเรียกวา	เซนาโดสแควร	ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปู

ลาดดวยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปัตยกรรมสไตลโปรตุเกสอิสระใหทานไดเดินเที่ยวและแวะซื้อ
สินคาที่มีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมายพรอมแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา
นําทานชม	เวเนเชีย่น	โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให	ทานอิสระพักผอนถายรูปและชม

ความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจํา	ลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบง
เป็นโซนตางๆ	เชน	GRAND	CANAL	SHOP	มีรานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา	30	แหง	เพื่อ
ลิ้มลองเมนูตางๆ	ที่ทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300	ราน	เชน	BOSSINI,	G2000,
GIODANO,	SWATCH,	FOSSIL	ฯลฯ
หรือ	ลองเรือกอนโดลา	(ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ120	เหรียญ)	ลองไปตามคลองเวนิชภายใน

โรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด	4	โซนใหญ	**	(ไมอนุญาตใหเด็กทีมี่อายุตํ่ากวา	21	ปี	เขาไป
ภายในคาสิโนไมอนุญาตทําการบันทึกภาพใด	ๆ	ภายในคาสิโนทัง้สิ้นและควรแตงกายสุภาพ)	**

ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทุกทานเดินทางสู	ฮองกงโดยเรือเฟอรรี	่ใชเวลาประมาณ	50	นาที	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ	ณ	วันที่เดิน

ทาง)	จากน้ันอิสระใหทานชอปป้ิงอยางจุใจที่	CITYGATE	OUTLET	มีสินคาใหเลือกซื้ออยางครบครันตั้งแต
NIKE,	ADIDAS,	QUICK	SILVER,	BODYSHOP,	BALLY,CITY	CHAIN	ฯลฯ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลาเดินทางสู	สนามบินนานาชาติฮองกง

	รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ที่พัก	หรือ	ณ	ภัตตาคาร	แบบติ่มซํา

เป็นรูปป้ันขนาดใหญของเจาแมกวนอิม	ซึ่งหันหลังใหทะเล	และยืนอยูบนโดม
ดอกบัวขนาดใหญ	ตั้งอยูริมทะเล	สรางดวยทองสัมฤทธิท์ั้งองค	มีความสูง	18
เมตร	และมีน้ําหนักมากถึง	1.8	ตัน	ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัว	ภายในฐาน
รูปป้ันเป็นพิพิธภัณฑแสดงประวัติความเป็นมา	นอกจากเป็นพิพิธภัณฑแลว	ยัง
เป็นพื้นที่ที่ใหประชาชนเขามาน่ังสมาธิ	ถือไดวาเป็นสถานที่ซึ่งชาวมาเกานิยม
เขามาพักผอนหยอนใจมากที่สุดอีกแหงหน่ึง	และวัตถุประสงคในการสรางน้ัน



เนืองมาจากเป็นเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใหกับ
มาเกา	ในโอกาสที่สงมอบมาเกาคืนใหกับจีน

เป็นหน่ึงในวัดที่เกาแกที่สุดบนเหาะมาเกา	ซึ่งชื่อน้ันคาดวามาจากเชื่อเกาะมา
เกา	สรางเพื่อบูชาเทพมัตสึ	เทพเจาแหงการประมง

เป็นซากของโบสถที่มีอายุเกาแกและสวยงาม	เคยเป็นโบสถและโรงเรียน
เซนตปอล	ซึ่งเป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

เป็นจตุรัสที่อยูในเมืองมาเกา	ซึ่งตั้งชขื่อตามสถานที่นัดพบของชาวโปรตุเกส
และจีน	เคยมีรูปป้ันขนาดใหญ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว

มีชื่ออยางเป็นทางการวา	เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน	เป็นเขตปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน	ในทางภูมิศาสตรมี
สามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ	ฮองกงเป็นที่รูจักในสกาย
ไลน	(skyline)	ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก	มีเน้ือที่	1,104	กม.2	และ
ประชากรกวาเจ็ดลานคน	เป็นเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหน่ึง
ในโลก	ประชากรฮองกง	93.6%	มีเชื้อชาติจีน	และ	6.4%	มาจากกลุมอื่น
ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่
อยูติด	ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ	1930



ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา	21	ปี	เขาไปภายในคาสิโนไมอนุญาตทําการบันทึกภาพใด	ๆ	ภายในคาสิโน
ทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ
รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงที่มีแบรนนานาชาติกวา	80	ยี่หอซึ่งตลอดทั้งปีมี
ซึ่งแทบจะสวนลดอยูอยางนอย	30%	ตลอดปี

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

ชวงเชา	
00.35	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินฮองกงแอรไลน	เทีย่วบินที	่HX	769
02.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอน
เฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน	

2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา
**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ที่นอนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ
TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เอมิเรตส	Economy	class	30

กิโล	/	เอมิเรตส	Business	class	40	กิโล	/	ฮองกงแอรไลน	20	กิโล	/	คาเธยแปซิฟิค	20	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่อง
บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท
คารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิ่มเติมกับทาง
บริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

7.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศนทองถิ่น	/	หัวหนาทัวร

passport	:	ตองมีอายุการใชงานมากวา6	เดือน

1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน



2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	การเมือง	สาย
การบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกง

-	ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง	(ฮองกง	มาเกา	จูไห	เซินเจิ้น)กําหนดใหมี
การประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	บัวหิมะ,	ผาไหม,	ไขมุก,	ใบ
ชา,	ใยไผไหม,	หยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุก
ทานทราบวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็น
หลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง	ทางบริษทัจะเรียก
เก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	ราน
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิ่นทานละ	80	เหรียญฮองกงดอลลา	/ทริป/ตอทาน
คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ	หัวหนาทัวร
แจกน้ําดื่ม	1	ขวด	เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
ราคาจอยแลนดไมรวมตัว๋เครื่องบิน	หักออก	ทานละ	5,500.-	//	ราคาเด็กทารก	INFANT	5,500.-

1.		การยกเลิกการเดินทางตั้งแตวันจองจนถึงกอนวันเดินทาง	30	วัน	ขอยึดมัดจําทานละ	5,000	บาท
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-29	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
4.		ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	7	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.		ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการันตี

มัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา		
หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

6.		กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
**สําคัญ!!	บริษทัทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น	ไมสนบัสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมาย
และในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทั้งไทยและฮองกง	ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น	ลูกคา
ทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเห
ลือใดๆไดทั้งสิ้น**

7.		เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


