


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	ฮองกง	-	เมือง
เซินเจิ้น

พักที่	REN
SHAN
HENG
HOTEL	/
SHAN	SHUI
HOTELหรือ
เทียบเทา3*	

2 เมืองเซินเจิ้น	-	หลอหวู	-	เมืองจูไห	-	รานหยก	-	สวนหยวนหมิงหยวน	จูไห

พักที่	SILVER
ART	HOTEL
/	XIANG
QUAN
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	3
ดาว

3 ชาอวูหลง	-	ถนนคูรัก	-	หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	มาเกา	-	เจาแมกวนอิ
มริมทะเล	หรือ	องคเจาแมกวนอิมปราคทอง	-	วิหารเซนตปอล	-	เซนาโดส
แควร	-	THE	VENETIAN	MACAU	-	เมืองจูไห	-	ตลาดใตดินกงเปย

พักที่	SILVER
ART	HOTEL
/	XIANG
QUAN
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	3
ดาว

4 ฮองกง	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	รีพัลสเบย	-	เจาแมกวนอิม	-	จิมซาจุย	-	ยาน
ถนนนาธาน	-	โอเชี่ยนเทอรมินัล	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

28	เม.ย.	61	-	1	พ.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,500

12	พ.ค.	61	-	15	พ.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

26	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

9	มิ.ย.	61	-	12	มิ.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

16	มิ.ย.	61	-	19	มิ.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

23	มิ.ย.	61	-	26	มิ.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

14	ก.ค.	61	-	17	ก.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

28	ก.ค.	61	-	31	ก.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

11	ส.ค.	61	-	14	ส.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,500

25	ส.ค.	61	-	28	ส.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

8	ก.ย.	61	-	11	ก.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

22	ก.ย.	61	-	25	ก.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

13	ต.ค.	61	-	16	ต.ค.	61 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,500

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



13.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ประตู	8	เคานเตอร	Q	1-6
สายการบินรอยัล	จอรแดนเนียล	เจาหนาที่บริษทัฯ	ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก	(สายการบิน
กําหนดใหโหลดสัมภาระใตทองเครื่องไดน้ําหนัก	30	กิโลกรัม	ทานละ	1	ใบเทาน้ัน)***กรุณาใชกระเปาลอลาก
เพื่อความสะดวกในการขามดาน***

16.15	น.	ออกเดินทางสูฮองกง	โดยเทีย่วบินทีR่J	182	(บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

20.05	น.	ถึงสนามบิน	Cheak	Lap	Kok	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย	นําทานเดินทางสู	เซิน
เจิ้น	โดยรถโคช	(ประมาณ	1	ชั่วโมง)และนําทานเขาที่พัก
พักที	่REN	SHAN	HENG	HOTEL	/	SHAN	SHUI	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	REN	SHAN	HENG	HOTEL	/	SHAN	SHUI	HOTELหรือเทียบเทา3*	

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

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน	ซึ่งขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง	โดยเฉพาะยานโหลหวู
หางสรรพสินคาขนาดยักษ



สายการบินกําหนดใหโหลดสัมภาระใตทองเครื่องไดน้ําหนัก	30	กิโลกรัม	ทานละ	1	ใบเทาน้ัน	กรุณาใช
กระเป าลอลากเพื่อความสะดวกในการขามดาน
บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง
***ไฟลบินตัง้แตเดือนเม.ย.	เป็นตนไป	นัดเจอเวลา	13.30	น.	RJ182	16:15-20:05***	

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
หลังจากน้ันนําทานเที่ยวชมเมือง	เซินเจิ้น	เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน	เดิมเป็นเพียงหมูบานชาวประมง

ธรรมดาอยูในมณฑลกวางตุง	มีเน้ือที่	2,020	ตารางกิโลเมตร	ตัวเมืองเซินเจิ้นไดรับการวางระบบผังเมืองอยางดี
มีสภาพภูมิทัศน	และสภาพแวดลอมที่เป็นระเบียบสวยงาม
นําทานเดินทางสูที	่ชอปป้ิงที	่Lowu	สินคาราคาถูกแหลงใหญของเซินเจิ้นซึ่งคนไทยรูจักในนามมาบุญครอง

เมืองไทยมีสินคามากมายหลายหมวดหมู	เชน	กระเปา	รองเทา	นาฬิกา	เสื้อผา	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝาก
สําหรับคนที่ทานรักและตัวทานเอง
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองจูไห	โดยรถโคชใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง	พักผอนอิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชมผลิตภัณฑที่ทําจาก	ผาไหมจีน	ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมที่หมอุนในหนาหนาวและเย็น

สบายในหนารอน	และเลือกซื้อ	ผลิตภัณฑหยก	สินคาโอทอปของจีน
นําทานเขาชม	สวนหยวนหมิงหยวน	ซึ่งเป็นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่งหลังถูกทําลายโดย

พันธมิตรในปีค.ศ.	1860	และเสียหายจนยากแกการบูรณะพระราชวังหยวนหมิงใหมไดงบประมาณกอสราง
ถึง600	ลานหยวน	สรางขึน้ใหมอีกครั้ง	ณ	ใจกลางของภูเขาชิลินในเมืองจูไหทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขา
ที่เขียวชอุมและมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา	80,000	ตารางเมตรซึ่งมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุง
ปักกิ่ง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพิเศษ...เป็ดยาง
พักที	่SILVER	ART	HOTEL	/	XIANG	QUAN	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน	ซึ่งขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง	โดยเฉพาะยานโหลหวู
หางสรรพสินคาขนาดยักษ

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



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

สวนหยวนหมิงแหงน้ีถูกสรางขึน้แทนพระราชวังใหมหยวนหมิง	ณ	กรุงปักกิ่ง
พระราชวังแหงน้ี	ถูกสรางขึน้ใหมอีกครั้ง	ณ	ใจกลางของ	"ภูเขาชิลิน"	ในเมือง
"จูไห"	ทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาที่เขียวชอุม	ภายในสวนมีทะเลสาป
ขนาด	80,000	ตารางเมตร	ซึ่งมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง	เป็น
ศูนยกลางลอมรอบดวยสิ่งกอสรางตาง	ๆ	กวารอยชิ้น	อาทิ	เสาหินคู	สะพาน
ขามธารทอง	ประตูตากง	ตําหนังเจิ้งตากวางหมิง	สะพานเกาเลี้ยว	สิ่งที่ทําให
สวน	"หยวนหมิงหยวน"	มีความแตกตางกับสวนเกาที่ปักกิ่ง	คือการเพิ่มเติม
และตกแตงสวนที่เป็นศิลปแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน	"สวนหยวนหมิง"	จึง
ถือไดวาเป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร	มี
คุณคาทั้งในแงวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร	และธุรกิจการทองเที่ยว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพิเศษ...เป็ดยาง
	พักที่	SILVER	ART	HOTEL	/	XIANG	QUAN	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
ชมสินคายาประจําบานของชาวจีน	“ยาบัวหิมะ”	สรรพคุณหลากหลายแกน้ํารอนลวก,แผลไฟไหม,แก

ริดสีดวง,ฮองกงฟุต	ฯลฯ	จากน้ันนําทาน	ชิมชาจีน	เชน	อูหลง	ผูเออชารสชาติดีขึน้ชื่อของจีน
น่ังรถผานชมทิวทัศนของ	ถนนคูรัก	The	Lover’s	Road	ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก	ซึ่ง

รัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศนไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ	และที่ไดชื่อวาถนนคูรักก็
เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอี้	หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ	2	คนน่ังเทาน้ัน	จึงได
ชื่อวาถนนคูรัก	ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคูรัก
แวะถายรูปกับสาวงาม	“หวีหน่ี”	จูไหฟิชเชอรเกิรล	สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห	บริเวณอาว

เซียงหูเป็นรูปแกะสลักสูง	8.7	เมตรถือไขมุกอยูริมทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางขามดานจูไห	สูมาเกา	ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจในอดีตมาเกา

เป็นเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม	จนมาถึง



ชวงตนศตวรรษที่	16	ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับชาวจีนและมาสราง
อาณานิคมอยูในแถบน้ีที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปัตยกรรมและศิลป
วัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมายทําใหมาเกากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหวาง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัวจนเรียกไดวาเป็น	"ยุโรปใจกลางเอเชีย"

นําทานเลือกซื้อ	สินคาพื้นเมืองทีข่ึ้นชื่อของมาเกา	เชน	คุกกี้อัลมอนดมะนาวโปรตุเกส	ขนมผัวจาเมียจา
หมูแผนสูตรพิเศษ	น้ํามันปลา
ผานชม	เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทองสัมฤทธิท์ั้งองค	มีความสูง	18

เมตรหนักกวา	1.8	ตัน	ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอยสะทอนกับแดดเป็นประกายเรืองรอง
เหลืองอรามงดงามจับตาเจาแมกวนอิมองคน้ีเป็นเจาแมกวนอิมลูกครึ่ง
นําทานชม	วิหารเซนตปอล	โบสถแหงน้ีเคยเป็นสวนหน่ึงของวิทยาลัยเซนตปอล	ซึ่งกอตั้งในปี	1594	และปิด

ไปในปี	1762	และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแหงแรกของเอเชียตะวันออก	โบสถเซนตปอลสรางขึน้ในปี
1580	แตถูกทําลายถึงสองครั้ง	ในปี1595	และ1601	ตามลําดับ	

แวะชมยาน	เซนาโดสแควร	ถือไดวาเป็นทําเลทองทางธุรกิจของมาเกาเพราะรวบรวมสินคาคุณภาพและ
รานคาตางๆ	ไวมากมาย	มีเสื้อผาทุกแบบทุกสไตล	และยังมีสินคาจากโรงงานผูผลิตสินคาตางๆ	ของมาเกาวาง
ขายอยูดวยเรียกวาชอปป้ิงที่น่ีแหงเดียวก็คุมเกินพอ
นําทานเยี่ยมชม	THE	VENETIAN	MACAU	โรงแรมคาสิโนหรูระดับ	6	ดาว	เชิญทานสัมผัสบรรยากาศของ

ลาสเวกัสแหงใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพดวย	สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง	และสถานที่ชอป
ป้ิงที่แกรนดแคนแนลชอป	พบกับรานคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายกวา	350	ราน	ใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคาร
กวา	30	แหง	เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ	ที่ทานชื่นชอบ	ทานสามารถน่ังเรือกอนโดลาลองไปตามคลองเวนิชภายใน
โรงแรม	(ไมรวมอยูในรายการ)	หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน	ซึ่งมีอยูทั้งหมด	4	โซนใหญ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลาเดินทางกลับสูเมืองจูไห
นําทานสู	ตลาดกงเป ย	หรือตลาดใตดิน	แหลงชอปป้ิงแหลงใหญของเมืองจูไหมีสินคามากมายใหทาน

เลือกซื้ออาทิเชนโทรศัพทมือถือ,	เกมสบอย,	mp3,	mp4,	กระเปา,	รองเทา,	เสื้อผาตามแฟชั่นตามฤดูกาลในชวง
น้ัน,	ผลไม,	อาหารและขนม
พักที	่SILVER	ART	HOTEL	/	XIANG	QUAN	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

ชาอูหลงมีประโยชนมากมายตอรางกายในหลายดานนอกเหนือจากชาอูหลง
ลดความอวน	เชน	แกกระหาย	เพิ่มความสดชื่น	ตอตานแบคทีเรียในชองปาก
ปองกันฟันผุ	ปองกันโรคหัวใจ	ลดอาการหอบหืด	ขับสารพิษในรางกาย	และอีก
มากมายนานัปการ	แตประโยชนที่เรียกวาเดนชัดที่สุดนาจะเป็นการที่ชาอูหลง
มีสวนประกอบสําคัญที่ชวยในการควบคุมความอวน	ลดปริมาณไขมันใน
เสนเลือด	และลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเป็นอยางดี

เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก	เพราะมี
การจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด

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



	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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



การนัง่เรือกอนโดลาราคาไมรวมอยูในรายการ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SILVER	ART	HOTEL	/	XIANG	QUAN	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว

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

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานเดินทางสู	ฮองกงโดยเรือเฟอรรี	่(1	ชัว่โมง)	นําทานเที่ยวเกาะฮองกงขึน้สู	VICTORIA	หน่ึงในแหลง

ทองเที่ยวยอดนิยม	เป็นจุดชมวิวที่คุณจะตองทึ่งกับความสวยงาม	อาววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก	และ
ตึกระฟาที่พุงทะยานขึน้สูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม	เชิญถายรูปตามอัธยาศัย
นําทานเยี่ยมชม	โรงงานจิวเวอรรี	่ที่ขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด
นําทานสูหาดทราย	REPULSE	BAY	หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงน้ีสวยทีสุดแหงหน่ึง	และยังใชเป็นฉากใน

การถายทําภาพยนตรไปหลายเรื่องมีรูปป้ันของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครอง
ชาวประมง	โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด	นมัสการขอพรจาก	เจาแมกวนอิม	และ
เทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล	ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้	3	ปี
นําทานเลือกซื้อ	สมุนไพรจีน	ซึ่งถือเป็นสินคาเพื่อสุขภาพ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพิเศษ...หานพะโล

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสูแหลง	ชอปป้ิงทีย่านจิมซาจุย	ถนนนาธาน	ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบ

รนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก	ทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ	อยางเต็มอิ่มจุใจ	ทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะ
อิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง	หรือเลือกชอปป้ิงที่	โอเชี่ยน
เทอรมินัล	สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

ชวงคํ่า
21.35	น.	ออกเดินทางโดย	เทีย่วบินที	่RJ183	(บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.25	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

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



เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญที่ตั้งอยูที่บริเวณศาลเจาที่ตั้งอยูบนอาวรี
พัลสเบยและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล	ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อ
กันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้	3	ปี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพิเศษ...หานพะโล

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



บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง

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.	การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล	เพื่อเป็นการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว
คือรานหยก	รานบัวหิมะ	รานผาไหม	รานขนม	รานจิวเวอรรี่	เป็นตน	หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคา
ทัวรเพิ่ม	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว
คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร
กรุณาสอบถามยอดจอง	และเช็ครายละเอียดตางๆ	กอนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ,	ซื้อตัว๋รถไฟ,	ซื้อตัว๋รถ

โดยสาร	และจองหองพัก	เพื่อประโยชนของลูกคา

มัดจําทานละ	5,000	บาท	พรอมแฟกซหนาพาสปอรต	/	สวนทีเ่หลือจายกอนเดินทาง	15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	และภาษีน้ํามัน	กรุงเทพฯ–ฮองกง–กรุงเทพฯ
2.	คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
4.	คาที่พัก	3	คืน	(กรณีพัก	3	ทาน	ทานที่	3	เป็นเตียงเสริม)

5.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง	ทานละไมเกิน	30	กก.	(สายการบินกําหนดใหโหลดสัมภาระใตทองเครื่องได
ทานละ	1	ใบเทานัน้)

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

1.	คาทิปไกดทองถิน่	และคนขับรถ	***รวมตลอดการเดินทางจายทิป	120	หยวน/ทาน***	คาทํา
หนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

2.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
3.	คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน	30	กก.

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

ภาษี
6.	คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
7.	คาวีซาจีนแบบเดีย่วกรณีดานตม.	แจงปิด



เอกสารทีใ่ชในการเดินทาง
1.	หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันที่จะออกเดินทาง
2.	ตองมีหนาวางอยางนอย	2	หนา

**	ลูกคาทานในมีวีซาจีนอยูในเลมพาสปอรต	ทางตม.	จะถือวาทานใชวีซาในเลมผานดานในการเขาเมืองจีน
บริษทัฯ	ทัวรไมสามารถยื่นเป็นวีซากรุปใหไดและถาทานใดไมแจงวามีวีซาจีนอยูในเลมพาสปอรตกรณีที่มีคาใชจาย
เกิดขึน้ทางลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเองทั้งหมด	**

-	หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันที่จะออกเดินทาง
-	ตองมีหนาวางอยางนอย	2	หนา
ลูกคาทานในมีวีซาจีนอยูในเลมพาสปอรต	ทางตม.	จะถือวาทานใชวีซาในเลมผานดานในการเขาเมืองจีน	บริษทัฯ

ทัวรไมสามารถยื่นเป็นวีซากรุปใหไดและถาทานใดไมแจงวามีวีซาจีนอยูในเลมพาสปอรตกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึน้
ทางลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเองทั้งหมด

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-30	วัน	/	คืนคาใชจายทั้งหมด	หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริง
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	11-24	วัน		/	เก็บคาใชจาย	5,000-10,000	บาท	แลวแตกรณี
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	1-10	วัน		/	เก็บคาบริการทั้งหมด	100	%


