


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมาเกา	-	มาเกา	-	วัดอามา	หรือ	วัดเจาแม
ทับทิม	-	เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือ	องคเจาแมกวนอิมปราคทอง	-	วิหาร
เซนตปอล	-	เซนาโดสแควร	-	เมืองจูไห

พักที่
LANDMARK
HOTEL	หรือ
SILVER
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

2 ถนนคูรัก	-	หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	THE	VENETIAN	MACAU	-	วัดผู
โถวซื่อ	-	ตลาดใตดินกงเปย	-	สวนหยวนหมิงหยวน	จูไห	-	อลังการโชว
หยวนหมิง

พักที่
LANDMARK
HOTEL	หรือ
SILVER
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 ฮองกง	-	วัดแชกงหมิว	-	วัดหวังตาเซียน	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	จิมซาจุย	-
ยานถนนนาธาน	-	โอเชี่ยนเทอรมินัล	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-
สนามบินดอนเมือง

29	ก.ย.	60	-	1	ต.ค.	60 9,999	บาท 12,999	บาท 12,999	บาท 3,500	บาท

30	ก.ย.	60	-	2	ต.ค.	60 9,999	บาท 12,999	บาท 12,999	บาท 3,500	บาท



ชวงเชา
04.00	น.	พรอมกัน	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น	2	เคานเตอร

สายการบินแอรเอเชีย	โดยมีเจาหนาที่	คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให
กับทาน
06.45	น.	ออกเดินทางสู	มาเกา	โดย	สายการบินแอรเอเชีย	เทีย่วบินที	่FD	760	(ไมรวมคาอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง)
10.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินมาเกา	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว	(เวลาทองถิน่เร็ว

กวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง)
นําทานเดินทางสูตัวเมือง	มาเกา	เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ	ในอดีตมาเกาเป็นเพียง

แคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงชวงตน
ศตวรรษที่	16	ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับชาวจีนและมาสราง
อาณานิคมอยูในแถบน้ีที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปัตยกรรมและศิลป
วัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมายทําใหมาเกากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหวาง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัวจน

นําทานชม	วัดอามา	(A-Ma	Temple)	น้ี	ถือเป็นวัดที่เกาแกที่สุดในมาเกา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันผานชม	เจาแมกวนอิมริมทะเล	รูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิป์ระทับยืนบนโคมทรงดอกบัว	ซึ่ง

ประเทศโปรตุเกสสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน
นําทานมายัง	ซากประตูโบสถเซนตปอล	ที่สรางขึน้ระหวาง	ค.ศ.1602-1640	แตโดนไฟไหมในปี	1835

ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ	ก็กลายเป็นซากดวยเชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม
วิทยาลัยเซนตปอล	(St.	Paul’s	College)	เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษ
พยานการกอตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน	ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไว
อยางพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถเซนตปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณประจําเมืองมาเกา	

นําทานสู	เซนาโดสแควร	ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นลอมรอบดวย
สถาปัตยกรรมสไตลโปรตุเกส
อิสระใหทานไดเดินเที่ยว	และแวะซื้อสินคาที่มีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย
จากน้ันนําทานแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา	ขนมทารตไข	และ	ทองพับหอสาหราย	ที่ขึน้ชื่อ
นําทานชม	THE	VENETIAN	RESORT	โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส
อิสระใหทานพักผอนถายรูป	และชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริง

ภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบงเป็นโซนตางๆ	เชน	GRAND	CANAL	SHOP	มีรานอาหารชื่อดังใหทานได
สัมผัสกับภัตตาคารกวา	30	แหง	เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ	ที่ทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300
ราน	เชน	BOSSINI,	G2000,	GIODANO,	SWATCH,	FOSSIL	ฯลฯ	หรือ	ลองเรือกอนโดลา	GONDOLA***	(ไม
รวมอยูในรายการ	ราคาทานละ	120	เหรียญ)	ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ	เสี่ยงโชคคาสิโน
ซึ่งมีอยูทั้งหมด	4	โซนใหญ	

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เดินทางสู	จูไห	โดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเปย	ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทานเอง	(ระยะ

ทางระหวางดานประมาณ	500	เมตร)	ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการ
เดินประมาณ	45-60นาที	เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน	5	ของประเทศจีน	“จูไห”	ไดรับการยกยองจาก
สหประชาชาติใหเป็น	“เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน”
ทีพ่ัก	เดินทางเขาสูทีพ่ัก	LANDMARK	HOTEL	หรือ	SILVER	HOTEL	หรือเทียบเทา



เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

เป็นหน่ึงในวัดที่เกาแกที่สุดบนเหาะมาเกา	ซึ่งชื่อน้ันคาดวามาจากเชื่อเกาะมา
เกา	สรางเพื่อบูชาเทพมัตสึ	เทพเจาแหงการประมง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นซากของโบสถที่มีอายุเกาแกและสวยงาม	เคยเป็นโบสถและโรงเรียน
เซนตปอล	ซึ่งเป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา



ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
***ไมอนุญาตใหเด็กทีมี่อายุตํ่ากวา	21	ปี	เขาไปภายในคาสิโน	และไมอนุญาตใหทําการบันทึก

ภาพใด	ๆ	ภายในคาสิโนทัง้สิ้นและควรแตงกายสุภาพ***

เป็นจตุรัสที่อยูในเมืองมาเกา	ซึ่งตั้งชขื่อตามสถานที่นัดพบของชาวโปรตุเกส
และจีน	เคยมีรูปป้ันขนาดใหญ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	LANDMARK	HOTEL	หรือ	SILVER	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานน่ังรถชมทิวทัศนของ	ถนนคูรัก	THE	LOVER’S	ROAD	ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมน

ติก	ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน	ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ	และที่ไดชื่อวาถนน
คูรัก	ก็เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอี้	หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ	2	คนน่ัง
เทาน้ัน	จึงไดชื่อวาถนนคูรัก	ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคูรัก

นําทานผานชม	สาวงามหวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห	บริเวณอาวเซี
ยงหู	เป็นรูปแกะสลักสูง	8.7	เมตร	ถือไขมุกอยูริมทะเล

นําทานเดินทางสู	ศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ	และชมสินคาพื้นเมืองของเมืองจูไห	อาทิเชน	ใบชา	หยก
ครีมไขมุก	ผาไหม	ฯลฯ	เพื่อฝากคนที่ทานรัก

จากน้ันนําทานสู	วัดผูโถว	นมัสการองคสังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ	นมัสการเจาแมกวนอิมเพื่อความ
โชคดี	นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา	4	พระองค	เพื่ออายุยืนนาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	ตลาดใตดินกงเป ยหรือตลาดใตดิน	แหลงชอปป้ิงแหลงใหญของเมืองจูไหมีสินคามากมายให

ทานเลือกซื้อ	อาทิเชน	โทรศัพทมือถือ,	เกมสบอย,	MP3,	MP4,	กระเปา,	รองเทา,	เสื้อผาตามแฟชั่นตามฤดูกาล
ในชวงน้ัน,	ผลไม,	อาหาร	และขนม	ฯลฯ

นําทานชม	สวนหยวนหมิงหยวน	ซึ่งเป็นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง	หลังถูกทําลายโดย
พันธมิตรในปี	ค.ศ.	1860	และเสียหายจนยากแกการบูรณะ	พระราชวังหยวนหมิงใหมไดงบประมาณกอสรางถึง
600	ลานหยวน	สรางขึน้ใหมอีกครั้ง	ณ	ใจกลางของ	ภูเขาชิลิน	ในเมืองจูไห	ทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาที่
เขียวชอุม	และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา	80,000	ตารางเมตร	ซึ่งมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุง
ปักกิ่ง	สิ่งที่ทําใหสวนหยวนหมิงหยวนแหงใหม	มีความแตกตางกับสวนเกาที่ปักกิ่ง	ประวัติศาสตร	และธุรกิจการ
ทองเที่ยว	



ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	เป าฮื้อ	+	ไวนแดง
จากน้ันชม	โชวอันตระการตาดวยแสง	สี	เสียง	ซึ่งใชผูแสดงกวา	100	ชีวิต	ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุด

ตางๆ	อาทิเฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน	พระราชพิธีปราบดาภิเษก	และการละเลนตางๆ	อีกมากมาย
ทีพ่ัก	เดินทางเขาสูทีพ่ัก	LANDMARK	HOTEL	หรือ	SILVER	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก	เพราะมี
การจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว

เป็นวัดที่มีรูปป้ันพระสังขจายขนาดใญตั้งอยูตรงทางเขา	เป็นวัดที่ยังใชเป็นที่
ปฏิบัติธรรมมาจนถึงปัจจุบัน

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



หากกรณีฝนตก	หรือเหตุสุดวิสัย	ไมสามารถดูโชวได	ทางบริษทัฯ	ปรับเปลีย่นโปรแกรมหรือคืน
เงินคาโชวแทน

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	เปาฮ้ือ	+	ไวนแดง
	พักที่	LANDMARK	HOTEL	หรือ	SILVER	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชม	อลังการโชวหยวนหมิง	ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ	อาทิ	เฉียนหลง
ฮองเตทองเจียงหนาน	พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเลนตางๆ	อีก
มากมาย	ทั้งสนุกสนานและไดรับความรู

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ฮองกง	โดยเรือเฟอรรี	่(ประมาณ	1	ชัว่โมง)
นําทานเดินทางสู	วัดแชกงหมิว	เพื่อสักการะเทพเจาแชกง	และใหทานหมุนกังหันทองแดง	ที่เชื่อกันวาถา

หมุน	3	รอบ	จะขับไลสิ่งชั่วรายและ	นําแตสิ่งดีๆ	มาให	ชาวฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดน้ีในวันขึน้ปีใหม
นําทานเดินทางสู	วัดหวังตาเซียน	(คนจีนกวางตุง	จะเรียกวัดน้ีวา	หวองไทซิน)	เป็นวัดเกาแกอายุกวารอยปี

โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดน้ีเพื่อขอพรใหสุขภาพแข็งแรง	ไรโรคภัยนําทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรรี่
ที่ขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม	และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย-ชวงคํ่า
นําทานเยี่ยมชม	โรงงานจิวเวอรี	่และรานหยก	ที่ขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับ

เยี่ยม	และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย
นําทานเดินทางสูแหลง	ชอปป้ิงทีย่านจิมซาจุย	ถนนนาธาน	ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจาก

ทั่วทุกมุมโลก	ทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ	อยางเต็มอิ่มจุใจ	ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน	หรืองบ
ประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ	อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับ
อาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง	หรือ	เลือกชอปป้ิงที่	โอเชี่ยนเทอรมินัล
แหลงรวมสินคา	Brand	Name	ชั้นนําที่มีใหเลือกชมและ	ชอปมากกวา	700	ราน	อาทิ	ESPRIT,	EMPORIO
ARMANI,	GIORGIO	ARMANI	DKNY	MARK	&	SPENSOR	ของฝากคุณหนูที่	TOY’S	US
21.20	น.	ออกเดินทางจาก	สนามบิน	เพื่อเดินทางกลับ	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินแอรเอเชีย	เที่ยวบินที่

FD503

23.30	น.	เดินทางถึง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง	ที่ขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ
ซึ่งสรางขึน้มาบูชาหวองตาเซียน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก	เลือกซื้อสินคา
ประเภทตางๆ	อยางเต็มอิ่มจุใจ	ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน	หรืองบประมาณ
เทาใดศูนยการคาชั้นเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ	ศูนยการคาที่กวาง
ขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอร
นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก	อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับ
อาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง	หรือ
เลือกชอปป้ิงที่โอเชี่ยนเทอรมินัล	แหลงรวมสินคา	Brand	Name	ชั้นนําที่มีให
เลือก



ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน	และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจม
ซาจุย

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

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
6.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
7.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และ	รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถ	คาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

8.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
9.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	5,000	บาท	(ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)หากตองยื่นวีซา
ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจากทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ากวา
7วันทําการ)
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง
ตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยการชําระเงินเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน	
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	20	กิโลกรัม	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการ

บินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.	คาทําวีซาเขาประเทศจีนแบบ	144	ชั่วโมง	(สําหรับลูกคาที่ถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน!	)	กรณีที่ทางเมืองจีน

ประกาศยกเลิกวีซาเขาจีนแบบ	144	ชั่วโมง	...ทําใหตองยื่นวีซาจีนแบบเดี่ยวแทน....ทางบริษทัขอเก็บคาวีซาจีนเพิ่ม
พาสปอรตไทย	ยื่นแบบ	4	วันทําการ	ทานละ	1,500	บาท

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ



2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศกทองถิ่น	100	หยวน	ตอ/ทริป/ตอทาน…หัวนาทัวรไทยแลวแตความประทับใจ

ในการบริการ
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	

เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

1.	***ราคาทัวรสําหรับคนไทยเทานัน้	ไมมีราคาเด็ก***
2.	หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
3.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯเพื่อเช็ควา

กรุปมีการคอนเฟริมเดินทางกอนทุกครัง้	มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น
4.	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	ทางบริษทั
จะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	ราน
5.	โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
4.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน
ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี



หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	45-15	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
2.		ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14	-7	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
3.		ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	7	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
4.		ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา	หรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
5.		กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ

ไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
				**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนบัสนุนใหลูกคาเดินทางไปตางประเทศ

โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและตางประเทศขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**


