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วันแรก กรุงเทพฯ  

23.50 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5 เคานเตอร K สายการบิน HONG KONG AIRLINES 

พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินตั๋ว 

ตั้งแตกรุปวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป เที่ยวบินที่ HX780 

มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเร็วข้ึน และเปลี่ยนเวลานัดหมายเปน 

23.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5 เคานเตอร K สายการบิน HONG KONG AIRLINES 

พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินตั๋ว 

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ฮองกง – เกาะลันเตา – วัดโปวหลิน – CITYGATE OUTLET - เซินเจิ้น 

03.35 น. บินลัดฟาสูฮองกง โดยเที่ยวบิน HX780/ HX762 บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

(กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) 

08.05 น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ให

คณะทานออก Exit B 

สําหรับกรุปวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป 

02.00 น. บินลัดฟาสูฮองกง โดยเที่ยวบิน HX780 บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ปรับเวลาบินเร็ว

ข้ึน) 

05.40 น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ให

คณะทานออก Exit B 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ ฮะเกา ขนมจีบกุง 

กวยเตี๋ยวหลอด โจก เปนตน (1)  

จากนั้นนําทานเดินทางสู สถานีตงชุง เพื่อขึ้น กระเชาลอยฟานองปง 360 องศา  

กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบธรรมดา (พื้นทึบ) 

เปนกระเชาคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจงหัวหนาทัวรได โดยเพิ่มเงิน ทานละ  100 เหรียญฮองกง  

ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ ณ วัดโปวหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา องคพระ

สรางทองสัมฤทธิ์ 160 ช้ิน องคพระพุทธรูปหันพระพักตรไปทางเหนือสูจีนแผนดินใหญ 

ประดิษฐานอยูโดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแลวมีความสูงทั้งส้ิน 

34 เมตร คากอสรางพระพุทธรูป 60 ลานเหรียญฮองกง โดยพระพุทธรูปมีช่ือเรียกอยางไมเปน

ทางการวา พระใหญเทียนถาน ประดิษฐานบนแทนบูชามีความสูงเทากับตึก 3 ช้ัน ออกแบบตามฐาน

โครงสรางของหอฟาเทียนถานในปกกิ่ง 
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นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ใหทุกทานไดตั้งจิตอธิษฐานขอพรไมวาจะเปน

เร่ืองสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองคพระเปนปรางคประทานพร จากลานอธิษฐาน ทานสามารถ

เดินขึ้นชมฐานองคพระได โดยจะมีบันไดทอดยาวจํานวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เปนที่

ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแกว)  และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลังกา 

ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ  60 เหรียญฮองกง) หรือชมวิว

ของเกาะลันเตาในมุมสูงได  และยังมีรูปปนของเทพธิดาถวายเคร่ืองสักการะตามความเช่ือของนิกาย

มหายานประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ 
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นอกจากนี้ทานยังสามารถเขาชม วัดโปวหลิน ภายในเปนที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา ทั้ง 5 

พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตวมงคลตรงมมุของหลังคา หามนําเคร่ืองเซนไหวที่

ประกอบดวยเนื้อสัตวเขามาไหวเปนอันขาด 

 

 
 

จากนั้นใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเที่ยวชม รานคา 

รานอาหาร บริเวณหมูบานจําลองแหงนี้ทานจะไดพบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหวางความเจริญ

และวัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดอยางลงตัว  

แวะพักเหนื่อย หาของอรอยกิน แนะนําบัวลอยหยินห

ยาง บัวลอยที่ผสมผสานกันไดอยางลงตัวระหวางงาดํา (สีดํา) 

กับกระทิ (สีขาว) ใหความสดช่ืนไมนอย เร่ืองความอรอยพูดได

คําเดยีว “ตองลอง”    

หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารุง หรือปด

เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนเปนรถโคชของอุทยาน เพ่ือนําทานข้ึนสูยอดเขา

แทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง และเด็กทานละ  

20 เหรียญฮองกง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)   

จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปปงสินคาตามอัธยาศัย 

กับ OUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เชน COACH, ESPRIT, POLO, Ralph Lauren 

หรือวาจะเปน BURBERRY รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายย่ีหอ และช้ันใตดินจะมีซุปเปอรมา
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เก็ตขนาดใหญใหทานไดเลือกซ้ือสินคา ไมวาจะเปน ของกิน ของใช หรือวาผลไมสดๆ จับจาย

กันไดอยางจุใจ 

จากนั้นเดินทางสู เซินเจิ้น โดยรถโคช (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เซินเจิ้น เปนเขตเศรษฐกิจ

พิเศษของจีน เดิมเปนเพียงหมูบานชาวประมงธรรมดาอยูในมณฑลกวางตุง มีเนื้อที่ 2,020 ตาราง

กิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นไดรับการวางระบบผังเมืองอยางดีมีสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอมที่เปน

ระเบียบสวยงาม 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (3)   

นําทานเขาสูที่พัก HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม เซินเจิ้น – ชอปปงหลอวู - จูไห – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชวอันตระการตา 

 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)   

จากนั้นนําทานชอปปงที ่หลอหวู พบกับสินคาราคาถูกแหลงใหญของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรูจัก ในนามมา

บุญครองเมืองไทย มีสินคามากมายหลายหมวดหมู เชน กระเปา รองเทา นาฬิกา เสื้อผา ใหทานได

เลือกซื้อเปนของฝากสําหรับคนที่ทานรัก และตัวทานเอง และใหทานไดรับเลือกชม รานหยก สินคาโอท็

อปของเมืองจีน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)   

บาย จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองจูไห โดยรถโคช แวะชม ผลิตภัณฑที่ทําจากผาไหมจีน ที่มี

ช่ือเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมที่หมอุนในหนาหนาว และเย็นสบายในหนารอน นําทานชม สวนหยวนห

มิงหยวน ซึ่งเปนสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปกกิ่ง หลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในป ค.ศ. 

1860 และเสียหายจนยากแกการบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหมไดงบประมาณกอสรางถึง 600 ลาน

หยวน สรางขึ้นใหมอีกคร้ัง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห ทําใหสวนแหงนี้โอบลอมดวยขุนเขาที่

เขียวชอุม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเทากับสวนเดิมใน

กรุงปกกิ่ง สิ่งที่ทําใหสวนหยวนหมิงหยวนแหงใหม มีความแตกตางกับสวนเกาที่ปกกิ่ง คือการเพิ่มเติม

และตกแตกสวนที่เปนศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม จึงถือไดวาเปน

สถานที่ทองเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร มีคุณคาทั้งในแงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร 

และธุรกิจการทองเที่ยว สวนนี้ไดเปดใหบุคคลเขาชมตั้งแตวันที่ 1กุมภาพันธ ค.ศ.1997 เปนตนมา มี

ภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นที่ราบ สิ่งกอสรางตางๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทุกช้ิน  มี

มากกวา 100 ช้ิน อาท ิเสาหินคู สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตําหนักเจิ้งตากวางหมิง สะพานเกา

เล้ียว 
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จากนั้นชม โชวการแสดง ที่จะพาทานยอนกลับไปในสมัยราชวงศชิงที่มีความเจริญกาวหนาทางศิลปะ 

ซึ่งประกอบดวยการถวายเคร่ืองราชบรรณนาการใหกับฮองเต และโชวการแสดง ของเหลานางกํานัน 

หลากหลายชุดการแสดง  

หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถดูโชวได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนเงินคาโชวทานละ 40 เหรียญฮองกง 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (6)  เมนูพิเศษ!! เปาฮ้ือ+ไวนแดง 

นําทานเขาสูที่พัก JINJAING HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ส่ี      ถนนคูรัก – หวีหนี่ – มาเกา – นมัสการเจาแมกวนอิม - วัดอามา - โบสถเซนตปอล –ถายภาพ

ประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเช่ียน – จูไห 

 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7)   

จากนั้น นําทานนั่งรถผานชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงาม

แสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ 

และที่ไดช่ือวาถนนคูรัก ก็เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงนี้ไดมีการนําเกาอี้ หรือมานั่งซึ่งทํา

มาสําหรับ 2 คนนั่งเทานั้น จึงไดช่ือวาถนนคูรัก ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดาคูรัก แวะถายรูปกับสาว

งามหวีหนี่ จูไหฟชเชอรเกิรล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู เปนรูป

แกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไขมุกอยูริมทะเล และชมสินคายาประจําบานของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณ
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หลากหลายแกน้ํารอนลวก, แผลไฟไหม, แกริดสีดวงฮองกงฟุต ฯลฯ แวะใหทานไดเยี่ยมชม ไขมุก ซึ่ง

เปนไขมุกน้ําจืดขึ้นช่ือของเมืองจีน  

 

 
 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) สมควรแกเวลานําทานเดินทางขามดานจูไห สู มาเกา ซึ่ง

เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน และนาสนใจในอดีตมาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและ

ประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาว

โปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดตอคาขายกับชาวจีน และมาสรางอาณานิคมอยูใน

แถบนี้  ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเ รืองทางดานสถาปตยกรรม และ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมาย ทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่มีการผสมผสาน

ระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัว จนเรียกไดวาเปน "ยุโรปใจกลางเอเชีย"     

นําทานเดินทางสู วัดอามา เปนวัดที่เกาแกที่สดุและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเกาแกซึ่งมีมูลคามหาศาลไว

มากมายเปนอาคารสถาปตยกรรมที่คงอยูมาไดยาวนานทีสุ่ดของมาเกา ในบริเวณวัดมีศาลาซุมประตู 

GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจาแมกวนอมิ HALL OF 

GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN 
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จากนั้นผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค มี

ความสูง 18 เมตรหนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอย สะทอนกับแดดเปน

ประกายเรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตา เจาแมกวนอิมองคนี้เปนเจาแมกวนอิมลูกคร่ึง คือปนเปนองค

เจาแมกวนอิม แตวากลับมีพระพักตรเปนหนาพระแมมารี ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมที่

โปรตุเกสตั้งใจสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสที่สงมอบมาเกาคืนใหกับจีน และนําทานชม 

วิหารเซนตปอล โบสถแหงนี้เคยเปนสวนหนึ่งของวิทยาลัยเซนตปอล ซึ่งกอตั้งในป 1594 และปดไปใน

ป 1762 และเปนมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแหงแรกของเอเชียตะวันออก โบสถเซนตปอลสรางขึ้น

ในป 1580 แตถูกทําลายถึงสองคร้ัง ในป 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหมในป 1835 

ทั้งวิทยาลัย และโบสถถูกทําลายจนเหลือแตดานหนาของตึกฐานโบสถสวนใหญ และบันไดดานหนาของ

ตึกแสดงใหเห็นถึงสไตลผสมระหวางตะวันออกและตะวันตกและมีอยูที่นี่เพียงแหงเดียวเทานั้นในโลก 

 

 
 

 

 

ถาเมื่อไหรก็ตามที่คุณมาเยือนมาเกา “ทารตไข” คือขนมที่จะตอง

ลองทาน  ถาไมไดลองทาน จะถือวาพลาดมาก เพราะทารตไขของมาเกา 

แปงจะบางและกรอบมาก สวนสังขยาจะหอมและหวานแตไมมาก ยิ่งถาได

ทานตอนที่เพิ่งอบเสร็จรอนๆ  บอกไดเลยวา ฟนมาก   
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จากนั้นนําทานเดินทางสู THE PARISIAN MACAO  ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจ

กับหอไอเฟล ที่จําลองมาจากฝร่ังเศส  ซึ่งหอไอเฟลที่มาเกาถือไดวาเปนหอไอเฟลจําลองที่ใหญที่สุดและ

เหมือนจริงที่สุดในโลก โดยมีการประดับไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ช้ัน โดยทาน

สามารถขึ้นไปชมวิวที่ช้ัน 7 และ ช้ัน 37 โดยที่ช้ันนี้ทานจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรา

มาของฝงโคไทของมาเกา สามารถขึ้นชมวิวไดตั้งแตเวลา 11.00 - 22.00 น.  (ไมรวมคาข้ึนลิฟท)  

 

 
 

นําทานเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญทานสัมผัสบรรยกาศ

ของลาสเวกสัแหงใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพดวย สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง และ

สถานที่ชอปปงที่แกรนดแคนแนลชอป พบกับรานคาแบรนดเนมช่ือดังมากมายกวา 350 ราน  อาทิ 

Rolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, 

Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess เปนตน นอกจากรานคาแบรนดเนมแลว 

ภายในยังมีรานอาหารภัตตาคารตางๆ ใหทานไดเลือกลองทานกวา   30 ราน หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน 

ซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ แตในสวนของคาสิโนนั้นเด็กอายุตํากวา 20 ปจะไมสามารถเขาไปในบริเวณ

ดานในได   
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 หรือหากทานตองการเปล่ียนบรรยากาศ 

สามารถนั่งเรือกอนโดลาได โดยจะมีคาใชจาย ทาน

ละ  128 เหรียญฮองกง โดยสามารถนั่งไดลําละ  4 

ทาน  เรือจะลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม 

ใหทานไดชมบรรยากาศ  2 ขางทาง  ใชเวลาลอง

ประมาณ  15 นาที  

 

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู จูไห   

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (9)  เมนูพิเศษ!! เปดปกก่ิง  

นําทานเขาสูที่พัก JINJAING HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่หา          จูไห - นมัสการเจาแมกวนอิม ณ หาดรีพัลส เบย – วัดแชกงหมิว – ชอปปงนาธาน – กรุงเทพฯ 

 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10)   

นําทานเดินทางสู ฮองกง โดยเรือเฟอรรี่ (ประมาณ 1 ช่ัวโมง) จากนั้นนําทานนมัสการขอพรสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลสเบย โดยเช่ือวา ณ บริเวณหาดรีพัลสเบย เปนจุดที่

มีฮวงจุยที่ดีที่สุดของเกาะฮองกง นําทานเร่ิมขอพร เจาแมกวนอิม จากนั้นนําทานขอพร เทพเจาไฉซิง

เอ๊ีย  เทพเจาแหงโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง  หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพร

เร่ืองลูกจากพระสังฆจาย ได  
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จากนั้นนําทาน ขามสะพานตออายุ ซึ่งเช่ือกันวาขามหนึ่งคร้ังจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป หรือคนโสด จะเลือก

ขอคู หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได จากนั้นขอพรเร่ืองการเดินทาง ใหเดินทาง

ปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากนั้นใหทานไดรับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวาเปนจุดรวมรับพลังที่

ดีที่สุดของฮองกง 

 

 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) พิเศษ!! บริการทานดวยหานยาง 

ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดตั้งจิตอธิษฐาน

ดานหนาองคเจาพอแชกง จากนั้นใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แตละใบหมายถึง 

เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกนัวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 

คร้ัง จะชวยปดเปาสิ่งช่ัวรายออกไป และนําพาสิ่งดีๆเขามา 
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ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา “วัดกังหันลม” 

เปนอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน สรางมา

ตั้งแต 300 ปกอน ตามตํานานเลากันวาไดมีโจรสลัดตองการที่

จะมาปลนชาวบาน เมื่อนายพลแชกงรูเขาก็ไดบอกใหชาวบาน

พับกังหันลมแลวนําไปติดไวที่หนาบาน ปรากฎวาโจรสลัดได

จากไปและไมไดทําการปลน ชาวบานจึงมีความเช่ือวากังหันลม

นั้นชวยขจัดสิ่งช่ัวรายที่กําลังจะเขามา และนําพาสิ่งดีๆมาสูตน 

จึงไดสรางวัดแชกงแหงนี้ช้ึน เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเปนที่สักการะบูชาเพื่อไมใหมีสิง่ไมไดเกิดขึ้น 

นําทานเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยีย่ม และใช

ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย โดยการยอใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเปนเคร่ืองประดับ ไมวาจะเปน จี้  

แหวน  กําไล เพื่อใหเปนเคร่ืองประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา 

นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตวนําโชคอยางปเสี่ยะ  อิสระ

ใหทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลึก หรือนําโชคแดตัวทานเอง  

   นําทาน ชอปปงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนเนมตางๆ  

จากนั้นอิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปงยานจิมซาจุยมักจะตั้งตนกันที่สถานีจิมซาจุย มีราน

ขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของ

พื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ 

OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเช่ือมติดตอกัน

สามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซ้ือ ไมวาจะเปน  COACH, 

LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย  

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

 

21.35 น.    บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761/(กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทํา

การจอง) 

23.55 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

**************************************** 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทาํการ 

ออกต๋ัวเนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหนาทัวร 
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อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผูใหญ 

หองละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 

ผูใหญ เด็ก

มีเตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใหญ 

เด็กไมมี

เตียง 

พัก

เดี่ยว

เพ่ิม 

11 - 15 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลับ HX761 (21.35-23.55) 
13,999 13,999 12,999 3,500 

25 - 29 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    HX762 (03.20-06.55) 

ขากลับ HX761 (21.35-23.55) 
14,999 14,999 13,999 3,500 

15 - 19 สิงหาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลับ HX761 (21.35-23.55) 
13,999 13,999 12,999 3,500 

22 - 26 สิงหาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลับ HX761 (21.35-23.55) 
13,999 13,999 12,999 3,500 

 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 200 หยวน /ทริป/ทาน 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน  และฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง 

ในนามของรานรฐับาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก และจิวเวอรรี่ ซ่ึงจําเปนตองระบุไวใน

โปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกราน

จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ 

ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 

• โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปน

หลัก 

• หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทาน

ใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 
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อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการพกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 คาวีซากรุป (วีซาหนาดาน 144) เขาประเทศจีน 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน (วีซากรุป) ผูเดินทาง

จะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 2,500 บาท**   

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา

อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอทาน 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาทําวีซาเดี่ยวตามโปรแกรม (เขาออกเมืองจีน 2 คร้ัง เปนเงินจํานวน 2500 บาท/ทาน) 

 

เง่ือนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการ

จายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและ

วันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่

(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยาง

หนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท

ไมวากรณีใดๆ 
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2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเร่ือง

ขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระ

เงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน

คาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและ

วันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  

และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระ

คาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรา

ยินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่

หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือ

เดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ คาตั๋วเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

ขอแนะนาํกอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน 

และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมา

ใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้นถาสิ่งของดังกลาวมีขนาด

บรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น  

3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข 

เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสีย

คาปรับในอัตราที่สูงมาก  
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