


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	ฮองกง	-	วัดแชกงหมิว
-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	วัดหวังตาเซียน	-	จิมซาจุย	-	ยานถนนนาธาน	-	โอเชี่ยนเท
อรมินัล	-	เมืองจูไห

พักที่
XIANG
QUAN
HOTEL
หรือ
เทียบเทา
3	ดาว

2 หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	ถนนคูรัก	-	รานหยก	-	มาเกา	-	เจาแมกวนอิมริม
ทะเล	หรือ	องคเจาแมกวนอิมปราคทอง	-	วิหารเซนตปอล	-	เซนาโดสแควร	-
THE	VENETIAN	MACAU	-	เมืองจูไห

พักที่
XIANG
QUAN
HOTEL
หรือ
เทียบเทา
3	ดาว

3 วัดไป เหลียน	-	สวนหยวนหมิงหยวน	จูไห	-	ตลาดใตดินกงเปย	-	รานใบชาจีน	-
สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

30	ก.ย.	60	-	2	ต.ค.	60 14,999	บาท 14,999	บาท 14,999	บาท 3,500	บาท

7	ต.ค.	60	-	9	ต.ค.	60 14,999	บาท 14,999	บาท 14,999	บาท 3,500	บาท

14	ต.ค.	60	-	16	ต.ค.	60 12,999	บาท 12,999	บาท 12,999	บาท 3,500	บาท

19	ต.ค.	60	-	21	ต.ค.	60 15,999	บาท 15,999	บาท 15,999	บาท 3,500	บาท

21	ต.ค.	60	-	23	ต.ค.	60 17,999	บาท 17,999	บาท 17,999	บาท 4,500	บาท

28	ต.ค.	60	-	30	ต.ค.	60 12,999	บาท 12,999	บาท 12,999	บาท 3,500	บาท



ชวงเชา
04.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ประตู	6	เคานเตอร	M	สาย

การบินคาเธย	แปซิฟิค	เจาหนาที่บริษทัฯ	ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก	กรุณาใชกระเป าลอลาก
ทานละ	1	ใบ	เพื่อความสะดวกในการขามดาน
06.40	น.	ออกเดินทาง	โดยสายการบินคาเธย	แปซิฟิค	เทีย่วบิน	CX616	(บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง)
10.30	น.	ถึงสนามบิน	Cheak	Lap	Kok	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย	

นําทานสูฝ่ังเกาลูน	ฮองกงตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูติดกับ
มณฑลกวางตง	(กวางตุง)	โดยมาเกาอยูทางฝ่ังตะวันตก	หางไปราว	61	กิโลเมตร	ฮองกง	เดิมเป็นเพียงหมูบาน
ประมงเล็กๆ	แหงหน่ึง	ในเขตอําเภอซินอัน	เมืองเซินเจิ้น	ตอมาภายหลัง	ในปี	1898	อังกฤษไดทําสัญญา‘เชา
ซื้อ’พื้นที่ทางตอนใตของลําน้ําเซินเจิ้น	ซึ่งปัจจุบันเรียกวา	‘เขตดินแดนใหม’	รวมทั้งเกาะรอบขาง	ซึ่งมีอาณา
บริเวณกวางใหญกวาเมื่อครั้งอังกฤษเขายึดครองในสมัยสงครามฝ่ินเกือบสิบเทา	

รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเที่ยวชม	วัดแชกงหมิว	หรือวัดกังหันนําโชค	วัดน้ีตั้งอยูที่ตําบลซาถิ่น	ซึ่งถือเป็นชานเมืองของ

ฮองกง	เป็นวัดเกาแกของฮองกง	สรางขึน้เมื่อ	400	กวาปีผานมาแลวในสมัยราชวงศชิง	ขึน้ชื่อลือชาในเรื่องความ
ศักดิส์ิทธิใ์นดานของโชคลาภทรัพยสินเงินทอง	โดยมีรูปป้ันเจาพอแช	กง	และดาบไรพายเป็นสิ่งศักดิส์ิทธประจํา
วัด
นําทานชมโรงงานจิวเวอรรีท่ี่ขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด
และนําทานเลือกซื้อสมุนไพรจีน	ซึ่งถือเป็นสินคาเพื่อสุขภาพสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากแดคนทางบาน
นําทานสูวัดหวังตาเซียน	(คนจีนกวางตุง	จะเรียกวัดน้ีวา	หวองไทซิน)	เป็นวัดเกาแกอายุกวารอยปี	ที่ไมมีวัน

เสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮองกง	สังเกตไดจากมวลชนจํานวนมากที่มาสักการะ	หรือแม
กระทั่งควันธูปคละคลุงไปทั่วบริเวณ	ไดมีลูกศิษยมากมายที่เคารพทานและรํ่ าเรียนวิชาจากทาน	จวบจน
ประชาชนตางยกยองใหทานเป็นเทพหวองไทซิน	และไดตั้งศาลเอาไวเพื่อกราบสักการะ	

จากน้ันนําทานเดินทางสูแหลง	ชอปป้ิงทีย่านจิมซาจุย	ถนนนาธาน	ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบ
รนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก	ทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ	อยางเต็มอิ่มจุใจ	ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบ
ไหนหรืองบประมาณเทาใด	ศูนยการคาชั้นเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ	เป็นแหลงรวมหองเสื้อที่
จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซเนอรนานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกหรือเลือกชอปป้ิงที่	โอเชีย่นเทอร
มินัล	แหลงรวมสินคา	Brand	Name	ชั้นนําที่มีใหเลือกชมและ	ชอปมากกวา	700	ราน	อาทิ	ESPRIT,	EMPORIO
ARMANI,	GIORGIO	ARMANI	DKNY	MARK	&	SPENSOR	ของฝากคุณหนูที่	Toy’s	Us	

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็นเพื่อใหเวลาไดชอปป้ิงอยางเต็มที่
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาเรือ	เพื่อลงเรือเฟอรรีสู่เมืองจูไห	ใชเวลาประมาณ	1-2	ชั่วโมง	ผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว	

นําทานเขา	พักที	่XIANG	QUAN	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

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

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง	ที่ขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ
ซึ่งสรางขึน้มาบูชาหวองตาเซียน

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



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
อิสระอาหารเย็นเพื่อใหเวลาไดชอปป้ิงอยางเต็มที่

เลือก

เป็นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน	และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจม
ซาจุย

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

	พักที่	XIANG	QUAN	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว

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

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานแวะถายรูปกับสาวงาม	“หวีหน่ี”	จูไหฟิชเชอรเกิรล	สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห

บริเวณอาวเซียงหู	เป็นรูปแกะสลักสูง	8.7	เมตร	ถือไขมุกอยูริมทะเล
น่ังรถผานชมทิวทัศนของถนนคูรัก	The	Lover’s	Road	ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก	ซึ่ง

รัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน	ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ	และที่ไดชื่อวาถนนคูรัก	ก็
เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอี้	หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ	2	คนน่ังเทาน้ัน	จึงได
ชื่อวาถนนคูรัก	ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคูรัก
แวะชมหยก	สินคาโอทอปของจีน	และชมผลิตภัณฑที่ทําจากผาไหมจีนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมที่หม

อุนในหนาหนาว	และเย็นสบายในหนารอน
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานขามดานสูมาเกา	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย	

นําทานผานชมเกาะมาเกา	“มาเกา”	นับเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน	และนาสนใจในอดีตมาเกา
เป็นเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ	โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม	จนมาถึง
ชวงตนศตวรรษที่	16	ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับชาวจีน	และมาส



รางอาณานิคมอยูในแถบน้ีที่สําคัญคือชาวโปรตุเกส
ผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือเจาแมกวนอิมปรางคทอง	สรางดวยทองสัมฤทธิท์ั้งองค	มีความสูง

18	เมตร	หนักกวา	1.8	ตัน	ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอย	สะทอนกับแดดเป็นประกายเรืองรอง
เหลืองอรามงดงามจับตา	เจาแมกวนอิมองคน้ีเป็นเจาแมกวนอิมลูกครึ่ง	คือป้ันเป็นองคเจาแมกวนอิม	แตวากลับ
มีพระพักตรเป็นหนาพระแมมารี	ที่เป็นเชนน้ีก็เพราะวาเป็นเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสรางขึน้เพื่อเป็น
อนุสรณใหกับมาเกา
นําทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ขึน้ชื่อของมาเกา	เชน	คุกกี้อัลมอนด	มะนาวโปรตุเกส	ขนมผัวจาเมียจา	หมู

แผนสูตรพิเศษ	น้ํามันปลา
นําทานชม	วิหารเซนตปอล	โบสถแหงน้ีเคยเป็นสวนหน่ึงของวิทยาลัยเซนตปอล	ซึ่งกอตั้งในปี	1594	และปิด

ไปในปี	1762	และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแหงแรกของเอเชียตะวันออก	โบสถเซนตปอลสรางขึน้ในปี
1580	แตถูกทําลายถึงสองครั้ง	ในปี	1595	และ	1601	ตามลําดับ	จนกระทั่งเกิดเพลิงไหมในปี	1835	ทั้งวิทยาลัย
แวะชมยานเซนาโดสแควร	ถือไดวาเป็นทําเลทองทางธุรกิจของมาเกาเพราะรวบรวมสินคาคุณภาพและ

รานคาตางๆ	ไวมากมาย	มีเสื้อผาทุกแบบทุกสไตล	และยังมีสินคาจากโรงงานผูผลิตสินคาตางๆ	ของมาเกาวาง
ขายอยูดวยเรียกวาชอปป้ิงที่น่ีแหงเดียวก็คุมเกินพอ
นําทานชม	THE	VENETIAN	MACAU	RESORT	โรงแรมคาสิโนหรูระดับ	6	ดาว	หลังจากน้ันมีเวลาใหทานอ

ยางเต็มที่เพื่อที่จะไดสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชีย	ภายในพรอมสรรพดวยสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ใหความบันเทิง

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็นเพื่อใหเวลาไดเทีย่วชมอยางเต็มที่
สมควรแกเวลานําทานขามดานกลับสูจูไห	ใชเวลาประมาณ	1	ชั่วโมง	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
พักที	่XIANG	QUAN	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

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

เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก	เพราะมี
การจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร



อิสระอาหารเย็นเพื่อใหเวลาไดเทีย่วชมอยางเต็มที่

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

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

เป็นจตุรัสที่อยูในเมืองมาเกา	ซึ่งตั้งชขื่อตามสถานที่นัดพบของชาวโปรตุเกส
และจีน	เคยมีรูปป้ันขนาดใหญ

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว

	พักที่	XIANG	QUAN	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว

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



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานชมวัดไป เหลียน	(วัดดอกบัวขาว)	เป็นวัดซึ่งมีวิวทิวทัศนสวยงามมาก	ภายในบริเวณวัดจะมีบันได

เดินขึน้ไปกราบนมัสการสิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่ชาวจูไหใหความนับถือ	ไดแก	เทพเจาแหงโชคลาภ,	เทพเจากวนอู,	เจาแม
กวนอิม	ตามบันไดที่ขึน้ไปทั้งสองขางทางจะมีตนสนปลูกไวตลอดสองขางทาง
และชมสินคายาประจําบานของชาวจีน	“ยาบัวหิมะ”	สรรพคุณหลากหลายแกน้ํารอนลวก,	แผลไฟไหม,	แก

ริดสีดวง,	ฮองกงฟุต	ฯลฯ
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ...เป าฮื้อ+ไวนแดง

ชวงบาย
นําทานเขาชม	สวนหยวนหมิงหยวน	ซึ่งเป็นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง	หลังถูกทําลายโดย

พันธมิตรในปี	ค.ศ.	1860	และเสียหายจนยากแกการบูรณะ	พระราชวังหยวนหมิงใหมไดงบประมาณกอสรางถึง
600	ลานหยวน	สรางขึน้ใหมอีกครั้ง	ณ	ใจกลางของภูเขาชิลิน	ในเมืองจูไห	ทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาที่
เขียวชอุม	และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา	80,000	ตารางเมตร	ซึ่งมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุง
ปักกิ่งสิ่งที่ทําใหสวน	หยวนหมิงหยวนแหงใหม	มีความแตกตางกับสวนเกาที่ปักกิ่ง	คือการเพิ่มเติมและตกแตก
สวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน	สวนหยวนหมิงหยวนใหมจึงถือไดวาเป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่ง
จําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร	
นําทานสูตลาดใตดินกงเป ย	แหลงชอปป้ิงแหลงใหญของเมืองจูไหมีสินคามากมายใหทานเลือกซื้อ	อาทิเชน

โทรศัพทมือถือ,	เกมสบอย,	mp3,	mp4,	กระเปา,	รองเทา,	เสื้อผาตามแฟชั่นตามฤดูกาลในชวงน้ัน,	ผลไม,
อาหาร	และขนม
จากน้ันนําทานชิมชาจีน	เชน	อูหลง	ผูเออ	ชารสชาติดีขึน้ชื่อของจีน	ทานสามารถเลือกซื้อฝากคนทางบานได
สมควรแกเวลานําทานเดินทางจากจูไหตรงสูสนามบินฮองกง	(ไมเขาเมือง)	โดยเรือเฟอรรี	่ใชเวลา

ประมาณ	1	ชัว่โมง

ชวงคํ่า
21.35	น.	ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย	แปซิฟิค	เทีย่วบินที	่CX617	(บริการอาหารและเครื่อง

ดื่มบนเครื่อง)
23.55	น.	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	ไฟลขากลับบางวันเป็น	CX709	2200-2355

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

วัดไป เหลียน	หรือ	วัดดอกบัวขาว	เป็นวัดซึ่งมีวิวทิวทัศนสวยงามมากภายใน
บริเวณวัดจะมีบันไดเดินขึน้ไปกราบนมัสการสิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่ชาวจูไหใหความ
นับถือไดแกเทพเจาแหงโชคลาภ,	เทพเจากวนอู,	เจาแมกวนอิมตามบันไดที่ขึน้
ไปทั้งสองขางทางจะมีตนสนปลูกไวตลอดสองขางทางบรรยากาศรมรื่นมาก
บริเวณดานนอกก็จะมีระฆังไวใหคนที่ไปขอพรตีเพื่อใหพรที่ขอสมดั่งที่ปารถนา

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ...เปาฮ้ือ+ไวนแดง

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



ไฟลขากลับบางวันเป็น	CX709	2200-2355
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

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

ชาจีน	เป็น	เครื่องดื่มที่ทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา	(คาเมลเลีย	ไซเนน
ซิส)	และผานน้ํารอน.	ใบชาใชกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน	ชาจีนมักจะใชดื่ม
สมํ่าเสมอตลอดวัน	รวมถึงระหวางมื้ออาหาร	บางครั้งใชดื่มแทนน้ําเปลาเพื่อ
สุขภาพ	หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบงาย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ

2.	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง	เพราะทางบริษทัยังไมไดรวมภาษีน้ํามันใหมที่อาจ
จะเกิดขึน้

3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	ตามรายการ	หรือถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

4.	บริษทัฯมีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	15	ทาน

5.	การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ	ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได	เพราะการชําระคาทัวร
เป็นไปในลักษณะเหมาจาย

6.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ
ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

7.	การทองเทีย่วประเทศจีนนัน้จะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล	เพื่อเป็นการสงเสริมการทอง
เทีย่วดังกลาว	คือรานหยก	รานบัวหิมะ	รานผาไหม	รานขนม	รานจิวเวอรรี	่เป็นตน	หากทานใดไมเขา
รานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิม่	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาว
แลว

เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร
คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร

เงื่อนไขการจอง	มัดจําทานละ	5,000	บาท	พรอมแฟกซหนาพาสปอรต	/	สวนทีเ่หลือจายกอนเดินทาง
15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	และภาษีน้ํามัน	กรุงเทพฯ–ฮองกง–กรุงเทพฯ
2.	คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุไวในรายการ	(กรณีพัก	3	ทาน	ทานที่	3	เป็นเตียงเสริม)

6.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง	ทานละไมเกิน	20	กก.

7.คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ	ตามรายการที่ไดระบุไว
8.	คาวีซาเขาเมืองจีนเป็นวีซากรุป	(กรณีทีมี่วีซาจีนอยูแลวไมสามารถคืนคาใชจายได)
9.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง	1,000,000	บาท	(ขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม)
7.	มัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง

1.	คาทิปไกดทองถิน่	และคาทิปคนขับรถ	***รวมตลอดการเดินทางจายทิป	90	หยวน/ทาน***
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
4.	คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน	20	กก.

5.	คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท	คามินิบาร	ฯลฯ
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

7.	คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก



หนังสือเดินทางทีมี่วันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันทีจ่ะออกเดินทาง
ตองมีหนาวางอยางนอย	2	หนา

***ลูกคาทานในมีวีซาจีนอยูในเลมพาสปอรต	ทางตม.	จะถือวาทานใชวีซาในเลมผานดานในการเขา
เมืองจีน	บริษทัฯ	ทัวรไมสามารถยื่นเป็นวีซากรุปใหได	และถาทานใดไมแจงวามีวีซาจีนอยูในเลมพาส
ปอรตกรณีทีมี่คาใชจายเกิดขึ้นทางลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเองทัง้หมด***

กรุณาสอบถามยอดจอง	และเช็ครายละเอียดตางๆ	กอนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ,	ซื้อตัว๋รถไฟ,
ซื้อตัว๋รถโดยสาร	และจองหองพัก	เพื่อประโยชนของลูกคา

ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-30	วัน		คืนคาใชจายทัง้หมด	หรือเก็บคาใชจายบางสวนทีเ่กิดขึ้นจริง
ยกเลิกกอนการเดินทาง	11-24	วัน		เก็บคาใชจาย	5,000-10,000	บาท	แลวแตกรณี
	ยกเลิกกอนการเดินทาง	1-10	วัน				เก็บคาบริการทัง้หมด	100	%


