


1 สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สะพานแขวนซิงหมา	-	เมืองเซินเจิ้น	-	สนาม
บินสุวรรณภูมิ

พักที่
FX
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา

2 หลอหวู	-	รานหยก	-	เมืองจูไห	-	ตลาดใตดินกงเปย	-	สวนหยวนหมิงหยวน	จูไห	-
อลังการโชวหยวนหมิง

พักที
365
ART
HOTEL
หรือ
ระดับ
เดียวกัน

3 ถนนคูรัก	-	หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	มาเกา	-	วัดอามา	หรือ	วัดเจาแมทับทิม	-
เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือ	องคเจาแมกวนอิมปราคทอง	-	วิหารเซนตปอล	-
THE	VENETIAN	MACAU	-	THE	PARISIAN	-	เมืองจูไห

พักที่
365
ART
HOTEL
หรือ
ระดับ
เดียวกัน

4 ฮองกง	-	วัดแชกงหมิว	-	วัดหวังตาเซียน	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	จิมซาจุย	-	ยาน
ถนนนาธาน	-	โอเชี่ยนเทอรมินัล	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

16	ธ.ค.	60	-	19	ธ.ค.	60 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,500

21	ธ.ค.	60	-	24	ธ.ค.	60 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,500

2	ม.ค.	61	-	5	ม.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,500

6	ม.ค.	61	-	9	ม.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

13	ม.ค.	61	-	16	ม.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

20	ม.ค.	61	-	23	ม.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,500

27	ม.ค.	61	-	30	ม.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,500

3	ก.พ.	61	-	6	ก.พ.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,500

8	มี.ค.	61	-	11	มี.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,500

10	มี.ค.	61	-	13	มี.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,500

16	มี.ค.	61	-	19	มี.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,500



12.00	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตู	9	เคานเตอร	M	สายการบิน	CATHAY	PACIFIC
พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินตัว๋
15.15	น.	บินลัดฟา	สูฮองกง	โดยเที่ยวบิน	CX	654	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(มีจอสวนตัวทุกที่

นัง่)
18.50	น.	ถึงสนามบิน	Chek	Lap	Kok	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	ใหคณะทานออก	Exit	B”	จากน้ันนํา

ทานเดินทางผานสะพานชิงหมา	ซึ่งเป็นสะพานที่ถือไดวาเป็นสะพานรางคู	ที่ยาวที่สุดในโลกเพื่อเดินทางสู
เซิน่เจิ้น	โดยรถไฟ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)
เซิน่เจิ้น	เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน	เดิมเป็นเพียงหมูบานชาวประมงธรรมดาอยูในมณฑลกวางตุง	มี

เน้ือที่	2,020	ตารางกิโลเมตร	ตัวเมืองเซิ่นเจิ้นไดรับการวางระบบผังเมืองอยางดีมีสภาพภูมิทัศนและสภาพ
แวดลอมที่เป็นระเบียบสวยงาม

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	พักที	่FX	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

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



บริการอาหารรอนทัง้ขาไป	-	ขากลับ
น้ําหนักกระเป าสูงสุด	20	กก.

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	FX	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน	ซึ่งขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง	โดยเฉพาะยานโหลหวู
หางสรรพสินคาขนาดยักษ

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานชอปป้ิงที่	หลอหวู	พบกับสินคาราคาถูกแหลงใหญของเซิ่นเจิ้น	ซึ่งคนไทยรูจัก	ในนาม

มาบุญครองเมืองไทย	มีสินคามากมายหลายหมวดหมู	เชน	กระเปา	รองเทา	นาฬิกา	เสื้อผา	ใหทานไดเลือกซื้อ
เป็นของฝากสําหรับคนที่ทานรัก	และตัวทานเอง	และใหทานไดรับเลือกชม	รานหยก	สินคาโอท็อปของเมืองจีน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองจูไห	โดยรถโคช	แวะชม	ผลิตภัณฑทีท่ําจากผาไหมจีน	ที่มีชื่อเสียงโดย

เฉพาะผาหมไหมที่หมอุนในหนาหนาว	และเย็นสบายในหนารอน
นําทานสูตลาดใตดินกงเป ยหรือตลาดใตดิน	แหลงชอปป้ิงแหลงใหญของเมืองจูไหมีสินคามากมายให

ทานเลือกซื้อ	อาทิเชน	โทรศัพทมือถือ,	เกมสบอย,	mp3,	mp4,	กระเปา,	รองเทา,	เสื้อผาตามแฟชั่นตามฤดูกาล
ในชวงน้ัน,	ผลไม,	อาหาร	และขนม
นําทานชม	สวนหยวนหมิงหยวน	ซึ่งเป็นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง	หลังถูกทําลายโดย

พันธมิตรในปี	ค.ศ.	1860	และเสียหายจนยากแกการบูรณะ	พระราชวังหยวนหมิงใหมไดงบประมาณกอสรางถึง
600	ลานหยวน	สรางขึน้ใหมอีกครั้ง	ณ	ใจกลางของ	ภูเขาชิลิน	ในเมืองจูไห	ทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาที่
เขียวชอุม	และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา	80,000	ตารางเมตร

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารเมนูพิเศษ!!	เป าฮื้อ+ไวนแดง
จากน้ันชม	โชวอันตระการตาดวยแสง	สี	เสียง	ซึ่งใชผูแสดงกวา	100	ชีวิต	ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุด

ตางๆ	อาทิเฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน	พระราชพิธีปราบดาภิเษก	และการละเลนตางๆ	อีกมากมาย
(หมายเหตุ:	หากกรณีฝนตก	หรือเหตุสุดวิสัย	ไมสามารถดูโชวได	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ
คืนเงินคาโชวทานละ	40	เหรียญ)
นําทานเขาสูทีพ่ัก	365	ART	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หลอหวู	ซิตี้	แหลงดึงดูดนักชอปป้ิงเซินเจิ้น	นักชอปป้ิงสวนใหญจะเรียกที่น่ีวา
มาบุญครองของเมืองจีน	ที่น่ีจะเหมือนมาบุญครองบานเรา	ตึกสุง	5	ชั้น	ขางใน
ตึกจะมีสินคาพื้นเมืองมากมาย	กระเปา	เสื้อผา	รองเทา	ซึ่งเป็นสินคาเลียน
แบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอชื่อดังๆ	ทั้งน้ัน	ไมวาจะเป็น	กุชชี่	อามาน่ี	หลุยส
วิตตอง	เวอรซาเช	แอรเมส	ปราดา	ฯลฯ



หากกรณีฝนตก	หรือเหตุสุดวิสัย	ไมสามารถดูโชวได	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาโชวทานละ
40	เหรียญ

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ!!	เปาฮ้ือ+ไวนแดง
	พักที	365	ART	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ชม	อลังการโชวหยวนหมิง	ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ	อาทิ	เฉียนหลง
ฮองเตทองเจียงหนาน	พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเลนตางๆ	อีก
มากมาย	ทั้งสนุกสนานและไดรับความรู



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ัน	นําทานน่ังรถผานชมทิวทัศนของ	ถนนคูรัก	The	Lover’s	Road	ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะ

โรแมนติก	ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน	ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ	และที่ไดชื่อวา
ถนนคูรัก	ก็เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอี้	หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ	2	คนน่ัง
เทาน้ัน	จึงไดชื่อวาถนนคูรัก	ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคูรัก
แวะถายรูปกับสาวงามหวีหน่ี”จูไหฟิชเชอรเกิรล	สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห	บริเวณอาวเซี

ยงหู	เป็นรูปแกะสลักสูง	8.7	เมตร	ถือไขมุกอยูริมทะเล	และชมสินคายาประจําบานของชาวจีน	ยาบัวหิมะ
สรรพคุณหลากหลายแกน้ํารอนลวก,	แผลไฟไหม,	แกริดสีดวงฮองกงฟุต	ฯลฯ
สมควรแกเวลานําทานเดินทางขามดานจูไห	สู	มาเกา	ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน	และนาสนใจ

ในอดีตมาเกาเป็นเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ	โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติ
ดั้งเดิม	จนมาถึงชวงตนศตวรรษที่	16	ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับ
ชาวจีน	และมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ี	ทําใหมาเกากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรม
ตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัว	จนเรียกไดวาเป็น	"ยุโรปใจกลางเอเชีย"
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองมาเกา	นําทานเดินทางสู	วัดอามา	เป็นวัดที่เกาแกที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเกา

แกซึ่งมีมูลคามหาศาลไวมากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยูมาไดยาวนานที่สุดของมาเกา	ในบริเวณวัดมี
ศาลาซุมประตู	GATE	PAVILION,หอเมตตาธรรม	HALL	OF	BENEVOLENCE,ศาลเจาแมกวนอิม	HALL	OF
GUANYIN	และศาลพระพุทธ	ZHENJIAO	CHANLIN
จากน้ันผานชม	เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทองสัมฤทธิท์ั้งองค	มีความ

สูง	18	เมตรหนักกวา	1.8	ตัน	ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอย	สะทอนกับแดดเป็นประกายเรือง
รองเหลืองอรามงดงามจับตา	เจาแมกวนอิมองคน้ีเป็นเจาแมกวนอิมลูกครึ่ง	คือป้ันเป็นองคเจาแมกวนอิม	แตวา
กลับมีพระพักตรเป็นหนาพระแมมารี	ที่เป็นเชนน้ีก็เพราะวาเป็นเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสรางขึน้เพื่อเป็น
อนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสที่สงมอบมาเกาคืนใหกับจีน
และนําทานชม	วิหารเซนตปอล	โบสถแหงน้ีเคยเป็นสวนหน่ึงของวิทยาลัยเซนตปอล	ซึ่งกอตั้งในปี	1594

และปิดไปในปี	1762	และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแหงแรกของเอเชียตะวันออก	โบสถเซนตปอลสราง
ขึน้ในปี	1580	แตถูกทําลายถึงสองครั้ง	ในปี	1595	และ	1601	ตามลําดับ	จนกระทั่งเกิดเพลิงไหมในปี	1835	ทั้ง
วิทยาลัย	และโบสถถูกทําลายจนเหลือแตดานหนาของตึกฐานโบสถสวนใหญ	และบันไดดานหนาของตึกแสดง
ใหเห็นถึงสไตลผสมระหวางตะวันออกและตะวันตกและมีอยูที่น่ีเพียงแหงเดียวเทาน้ันในโลก
นําทานเยี่ยมชม	THE	VENETIAN	MACAU	โรงแรมคาสิโนหรูระดับ	6	ดาว	เชิญทานสัมผัสบรรยากาศของ

ลาสเวกัสแหงใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพดวย	สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง	และสถานที่ชอป
ป้ิงที่แกรนดแคนแนลชอป	พบกับรานคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายกวา	350	ราน
ใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคาร	กวา	30	แหง	เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ	ที่ทานชื่นชอบ	ทานสามารถน่ังเรือกอนโดลา

ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม	(ไมรวมอยูในรายการ)	หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน	ซึ่งมีอยูทั้งหมด	4	โซนใหญ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	THE	PARISIAN	MACAO	ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศของหอไอเฟลจําลอง	จากน้ัน

เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล	ที่จําลองมาจากฝรั่งเศส	ซึ่งหอไอเฟลที่มาเกาถือไดวาเป็นหอไอเฟลจําลองที่ใหญ
ที่สุดและเหมือนจริงที่สุดในโลก	โดยมีการประดับไฟทั้งหมด	6,600	ดวง	และมีความสูงถึง	38	ชั้น
โดยทานสามารถขึน้ไปชมวิวที่ชั้น	7	และ	ชั้น	37	โดยที่ชั้นน้ีทานจะสามารถมองเห็นประเทศจีน	และวิวพา

โนรามาของฝ่ังโคไทของมาเกา	สามารถขึน้ชมวิวไดตั้งแตเวลา	10.0-22.00	น.	(โปรแกรมน้ีไมรวมคาขึ้น
ลิฟท)	สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูจูไห

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารเมนูพิเศษ!!	เป็ดปักกิง่
นําทานเขาสูทีพ่ัก	365	ART	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก	เพราะมี
การจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

เป็นหน่ึงในวัดที่เกาแกที่สุดบนเหาะมาเกา	ซึ่งชื่อน้ันคาดวามาจากเชื่อเกาะมา
เกา	สรางเพื่อบูชาเทพมัตสึ	เทพเจาแหงการประมง

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



โปรแกรมน้ีไมรวมคาขึ้นลิฟท

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว

The	Parisian	Macao	ตั้งอยูใจกลางเขต	Cotai	ในมาเกา	มีหางสรรพสินคา
หรูหรา	สระวายน้ํากลางแจงและสวนน้ํา	โรงแรมในธีมฝรั่งเศส	มีแบบจําลอง
ขนาดครึ่งสวนของหอไอเฟลที่เป็นสัญลักษณ	มีบริการนวดผอนคลายและ
ทรีทเมนทที่ศูนยสปาในสถานที่	มีทางเดินใตหลังคาจาก	The	Parisian	Macao
ไปยัง	Cotai	Expo	ซึ่งใชเวลาเดินประมาณ	10	นาที	จากโรงแรมแหงน้ี	ใชเวลา
เดินทางโดยรถยนต	6	นาทีไปยังทาเรือ	Macau	Ferry	Terminal	ใชเวลาเดิน
ทางโดยรถยนตเพียง	10	นาทีไปยัง	Taipa	Ferry	Terminal	และใชเวลาเดินทาง
โดยรถยนต	8	นาทีไปยังสนามบินนานาชาติ	Macau	International	Airport	มี
บริการรถรับสงฟรีจากทาเรือขามฟากหรือสนามบินมายังโรงแรม

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ!!	เป็ดปักกิ่ง
	พักที่	365	ART	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูฮองกงโดยเรือเฟอรรี่	(ประมาณ	1	ชั่วโมง)	นําทานเดินทางสู	วัดแชกงหมิว	เพื่อสักการะ

เทพเจาแชกง	และใหทานหมุนกังหันทองแดง	ที่เชื่อกันวาถาหมุน	3	รอบ	จะขับไลสิ่งชั่วรายและ	นําแตสิ่งดีๆ	มา
ให	ชาวฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดน้ีในวันขึน้ปีใหม
นําทานเดินทางสู	วัดหวังตาเซียน	(คนจีนกวางตุง	จะเรียกวัดน้ีวา	หวองไทซิน)	เป็นวัดเกาแกอายุกวารอยปี

โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดน้ีเพื่อขอพรใหสุขภาพแข็งแรง	ไรโรคภัย
นําทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรรี	่ที่ขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม	และใชในการ

เสริมดวงเรื่องฮวงจุย	นําทานชมรานยาสมุนไพร	เป็นสินคาโอท็อปทองถิ่นของฮองกง	ใหทานไดชมยาจีน	ซึ่ง
ถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบานของคนจีนในการใชยารักษาโรค
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
จากน้ันนําทานเดินทางสูแหลง	ชอปป้ิงทีย่านจิมซาจุย	ถนนนาธาน	ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบ

รนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก	ทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ	อยางเต็มอิ่มจุใจ	ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบ
ไหน	หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ	ศูนยการคาที่กวางขวางเหลาน้ี
เป็นแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนายสินคา	แบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก	อีกทั้งยัง
เป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง



หรือเลือกชอปป้ิงที	่โอเชีย่นเทอรมินัล	แหลงรวมสินคา	Brand	Name	ชัน้นําทีมี่ใหเลือกชมและ	ชอ
ปมากกวา	700	ราน	อาทิ	ESPRIT,	EMPORIO	ARMANI,	GIORGIO	ARMANI	DKNY	MARK	&	SPENSOR
ของฝากคุณหนูที	่Toy’s	Us
22.25	น.	บินลัดฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	CATHAY	PACIFIC	เทีย่วบินที	่CX	709	/	CX	617
00.15	น.	คณะเดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	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

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



เลือก

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	5,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	15	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน	**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน	(วีซากรุป)
ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	2,500	บาท**
2.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา



อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ
3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	130	เหรียญ/ทริป/ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
5.	คาทําวีซาเดี่ยวตามโปรแกรม	(เขาออกเมืองจีน	2	ครั้ง	เป็นเงินจํานวน	2500	บาท/ทาน)

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็น
หลัก
คณะยืนยันการเดินทางที่	9	ทานมีหัวหนาทัวร
หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง	ในนามของ
รานรัฐบาล	คือ	บัวหิมะ,	ผาไหม,	ไขมุก,	ใบชา,	ใยไผไหม,	หยก	ซึ่งจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร	เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร	ทางบริษทัฯ	จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อ
หรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะ
เขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300
หยวน	/	คน	/	ราน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ันถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข

เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1			ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2			ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3			ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด	
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน



จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


