
 

 

ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห่ เซนิเจิน้ 3 วนั 2 คนื 

Hilight! สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก 
 
 
 

เดินทางโดยสายการบินCathay Pacific (CX) 

บริการอาหารบนเครื่อง โหลดสัมภาระไปกลับได้ 30 กิโล 

จุดเด่นโปรแกรม 

1. Hilight! สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก !!! 

2. ไหว้ขอพรเสริมบารมี “วัดอาม่า” เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

3. ขอพร 3 วัดดัง! “วัดแชกง, วัดหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์” 

4. เยี่ยมชม The Venetian เซลฟี่ ภาพสวยๆ “หอไอเฟลมาเก๊า” 



 

5. เมนูพิเศษ! ห่านย่าง,เปา๋ฮ้ือ,ไวน์แดง 

6. ช้อปป้ิงสุดมันส์ 2 ตลาดดัง หล่อวู,จิมซาจุ่ย 

 
 

ตารางเดินทาง 

ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่นัน้* 
ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเดก็ 

(ต ่ากวา่ 18 ปี) 
พักเดีย่ว 

19 – 21 เมษายน 2562 (CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

26 – 28 เมษายน 2562 (CX616/CX703) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

03 – 05 พฤษภาคม 2562 (CX616/CX709) 

** วนัยอดนยิมเทีย่วที่สดุ ** 
10,888.- 15,888.- 4,500.- 

10 – 12 พฤษภาคม 2562 (CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

17 – 19 พฤษภาคม 2562 (CX616/CX617) 

** วนัหยุดยาว วนัวสิาขบชูา ** 
11,888.- 16,888.- 4,500.- 

24 – 26 พฤษภาคม 2562 (CX616/CX703) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

31 – 02 มิถุนายน 2562 (CX700/CX709) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

07 – 09 มิถุนายน 2562 (CX700/CX709) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

14 – 16 มิถุนายน 2562 (CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

21 – 23 มิถุนายน 2562 (CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

28 – 30 มิถุนายน 2562 (CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

****   ทารก อายตุ ่ากวา่ 2 ปี ราคา  7,000 บาท / นั่งตกัผูใ้หญ ่

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัรก์อ่นจอง! เมือ่ทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรบัเงือ่นไขครบทกุขอ้แลว้!!* 

 ราคาทัวร์ไมร่วมค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) 

 ราคาทัวร์ไมร่วมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) *ทารกไม่เก็บ 

 ราคาทัวร์ส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณีเป็นพาสปอร์ตต่างชาติเก็บค่าทัวร์เพ่ิม 1,000 บาท 

 การันตีกรุ๊ปออกเดินทางในจ านวนข้ันต ่า 10 ท่าน มีหัวหน้าทัวร ์

 บริษัทฯ ยินดีให้ค าปรึกษาเพ่ิมเติมหากมีความประสงค์จะเดินทางต่อ เช่น เลื่อนวัน เพ่ิมส่วนต่าง 

 ท่านที่มีต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร,์รถไฟ) เช็คเวลาบินกับฝา่ยขายก่อนออกต๋ัวของท่าน 

 

 

โปรแกรมทัวร ์
วนัแรก   กรุงเทพฯ - ฮอ่งกง – มาเก๊า - New! สะพานขา้มทะเล – วัดอามา่ - เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล    

          โบสถเ์ซนตป์อล – รา้นขนม/ทารต์ไข ่- เวเนเชีย่น – หอไอเฟล – จไูห ่(D) 

ส าหรับพีเรียด 19 – 21 / 26 – 28 มษายน 

03- 05 / 10 – 12 / 17 – 19 / 24 - 26 พฤษภาคม 

14 – 16 / 21 – 23 / 28 – 30 มิถุนายน  



 

04.30 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู6 Row M 

06.40 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX616 

10.15 น.   ทุกท่านถึง สนามบนิฮอ่งกง หลังจากรบักระเปา๋ที่สายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

หัวหน้าทัวร์น าท่านเดินออกทาง Hall B ไกด์ท้องถิ่นและรถโค้ชปรับอากาศรอรับทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้ หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

ส าหรับพีเรียด 31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน / 07 – 09 มิถุนายน 

05.30 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู6 Row M 

08.25 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX700 

12.10 น.   ทุกท่านถึง สนามบนิฮอ่งกง หลังจากรบักระเปา๋ที่สายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

หัวหน้าทัวร์น าท่านเดินออกทาง Hall B ไกด์ท้องถิ่นและรถโค้ชปรับอากาศรอรับทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้ หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

สะพานขา้มทะเลทีย่าวที่สดุในโลก (HKZM Bridge) HILIGHT!  น าท่านเดินทางสู่ มาเกา๊ โดยการข้าม

สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก โดยใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาที ใช้เวลาในการสร้างถึง 9 ปี โดยการทุ่ม

งบประมาณในการสร้างราว 1.2 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง (5.1 แสนล้านบาท) สะพานแห่งนี้มีความยาว

ทั้งหมด 55 กิโลเมตร มีส่วนเช่ือมต่อจากถนนสายหลักและอีกส่วนที่เป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 7 กิโลเมตร ใช้

เหล็กมากถึง 4 แสนตัน การออกแบบโครงสร้างสามารถต้านทานแผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุน่ได้อีกด้วยมี

การวางระบบรักษาความปลอดภัยไปจนถึงการรบัมือกับเหตุฉุกเฉินพาท่านข้ามทะเลโดยคนขับที่ได้รับใบ

อนุญาติพิเศษ ให้ท่านได้สัมผัสวิวท้องทะเลที่สวยงามจนเดินทางถึงฝ่ังมาเก๊า 

 



 

วดัอาม่า (A-Ma Temple) เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ถูกก่อต้ังข้ึนมาก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าประกอบ

ไปด้วยประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่งการร าลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และ

ศาลาเซิ้งเจ้าชานลิน (ศาลาพุทธ) ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศักด์ิสิทธ์ิองค์ต่างๆ ในสถานที่เดียวท าให้วัดนี้เป็น

ตัวแทนของวัฒนธรรมจีนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า 

 

เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล (Kun Lam Statue) เจ้าแม่กวนอิมรูปนี้มีความพิเศษคือมีพระพักต์เป็นพระแม่มา

รี แต่อาภรณ์เป็นเจ้าแม่กวนอิม สืบเนื่องมาจากทางการโปรตุเกส สร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้แก่มาเก๊า 

ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน ชาวมาเก๊ามีความเช่ือว่าหากใครได้มาไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมแล้ว  

สามารถหาสัญลักษณ์ infinity หรือเลข 8 ที่ซ่อนอยู่ทั้ง 3 แห่งพบ จะท าให้มีโชคดีอย่างไม่มีที่ส้ินสุดอีก

ด้วย  จากนั้นน าท่านแวะซือ้ ร้านของฝาก อาทิเช่น หมูหวาน ทาร์ตไข่ ฯลฯ อร่อยที่สุดในมาเก๊า 

 
โบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St. Paul's) สร้างข้ันเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานทีซ่ึ่งมีความส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรก

ของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงท าให้โบสถ์

คงเหลือแค่เพียงซากประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าเท่านั้น หลังจากมีการบูรณะข้ึนใหม่ใน ปี ค.ศ.1991 

ด้านหลังของซากโบสถ์จึงมีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาข้ึนเพ่ือรวบรวมภาพเขียนจัดแสดง 



 

 
ทาร์ตไข ่ ด้วยการที่ท าสดๆใหม่ๆ แปง้บางกรอบและมีไส้ทาร์ตที่นุ่มและหวานก าลังดีจึงท าให้มีช่ือเสียง

โด่งดังต้องต่อคิวเพ่ือรอทาน สามารถซื้อกลบับ้านได้ เป็นของฝากสุดฮิตช้ินนึงเลยทีเดียว 

 
เดอะเวเนเชีย่น (The Venetian Macao) รีสอรท์สุด 5 ดาว สุดหรูอลังการ อาณาจักรคาสิโนที่ได้รับ

การขนานนามว่า “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย” ภายในมี Casino ให้อิสระเพลิดเพลินกับการเส่ียงโชค 

เช่น บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู้ ฯลฯ หรือ ถ่ายภาพกับบรรยากาศยุโรปของล า

คลองกลางเมืองทอดยาวที่ท าให้รู้สึกเหมือนอยู่กลาง เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พลาดไม่ได้! ล่องเรอื

กอนโดล่า (ค่าล่องไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) มีลกัษณะโดยผู้แจวเรือจะขับขานบทเพลงไพเราะ สองฝ่ัง

คลองเป็นร้านรวงรว่มแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ที่ขนสินค้า brand ดังมารวมตัวกันอย่างครบครัน 



 

 
หอไอเฟล (Eiffel Tower Macao) **เยี่ยมชมเพ่ือถ่ายภาพกับไอเฟล 15 นาที** มีความสูง 33 เมตร 

ต้ังอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงแรมระดับรีสอร์ทสุดหรูอีกสถานที่นึง “The Parisian Macao” ให้ทุก

ท่านเพลิดเพลินกับการเซลฟี่ อวดโซเชียล ตอนค ่าๆ จะมีไฟระยิบระยับสวยงามมากๆ 

 
 

** สมควรแกเ่วลาน าทุกท่านขา้มด่านไป เมืองจไูห ่** 

 

บรกิารอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (1)  

เขา้สูท่ีพั่ก (จไูห)่ LANMARK HOTEL  หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสอง   ถนนคูร่กั - สาวงามหวหีนี ่– สนิคา้ OTOP - ตลาดหลอ่ว ู(B/L/D) 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

ถนนคูร่กั (Lover’s Road) เป็นถนนยาวเลียบริมทะเล มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร โดยรัฐบาลจู

ไห่มีการตกแต่งภูมิทัศน์ของถนนเส้นนี้ เพ่ือให้เกิดความสวยงาม และความร่มรื่น เหตุที่ได้ช่ือว่าถนนคู่รัก



 

นั้น เนื่องมาจากบริเวณถนนริมชายหาดมีการวางม้านั่ง ท ามาส าหรับนั่งได้ทีละ 2 คนเท่านั้น ท าให้ได้รับ

ความนิยมในหมู่คู่รักหนุ่มสาวเป็นอย่างมาก  โดยสถานที่นี้ได้มีต านานเล่าขานเกี่ยวกับความรักมายาวนาน 

เรื่องมีอยู่ว่า ในหมู่บ้านชาวประมงริมทะเล มีชายหาฟนืคนหนึ่ง ท ามาหากินด้วยความขยันหมั่นเพียร 

อดทน และซื่อสัตย์ ได้ตกหลุมรักกับ นางเทพธิดาแห่งท้องทะเล ทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข

ตลอดเวลากว่า 8 ปี ท าให้ชายที่อาศัยอยู่บ้านข้างๆ อิจฉาเป็นอย่างมาก เนื่องจากตนเองมักจะทะเลาะกัน

ภรรยาอยูบ่่อยครั้ง จึงน าความลับที่ตนเองรู้ไปบอกแก่ชายขายฟนืว่า “แท้จริงแล้วภรรยาของท่านได้อม

ไข่มุกที่สวยงามและมีค่าไว้ในปาก” ซึ่งท าให้ชายหาฟนืรู้สึกน้อยใจ และเสียใจ ที่ภรรยามีความลบักับเขา 

ชายหนุ่มจึงได้เรียกภรรยามาซักถาม จนทราบว่าเรือ่งที่นางอมไข่มุกมีค่าไว้เป็นความจริง ชายขายฟนืจึง

ขอให้นางคายออกมาให้เค้าดู แต่นางกลับปฏิเสธ โดยบอกว่าหากตนคายไข่มุกออกมา ตนจะกลายเป็นหิน

ทันที ชายหนุ่มไม่เช่ือที่นางกล่าว นางจึงตัดสินใจสละความรักเพ่ือพิสูจน์ค าพูดด้วยการคายไข่มุกออกมา 

ทันใดนั้นเอง นางกลายเป็นหินต่อหน้าต่อตา เขากระโดดกอดภรรยาร ่าไห้  แต่มันสายไปเสียแล้ว เขาได้

ท าร้ายภรรยาทีร่ักเขาไปแล้ว และเพ่ือเป็นการระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ จึงได้มีการสร้างรูปป้ันของ

นางไว้กลางทะเลใกล้กับหมู่บ้านชาวประมงนั่นเอง  นางเทพธิดานั้นจึงถูกสร้างเป็นรูปป้ันช่ือว่า สาวงาม

หวหีนี่ (Statue of Fisher Girl) เป็นหินแกะสลักต้ังเด่นสง่าอยู่ริมทะเลบริเวณอ่าวเซียงหู มีความสูง

ถึง 8.7 เมตร และมีน ้าหนักถึง 10 ตัน มือถือไข่มกุไว้โดยยกข้ึนเหนือศีรษะ ตามเรื่องเล่าดังกล่าว 

 
 

จากนั้นน าทุกท่านไป เซนิเจิน้ (ไมต่อ้งขา้มดา่น) ใช้เวลาเดินทาง 2-3 ช่ัวโมง *ข้ึนอยู่กับการจราจร 
 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3) 

สินคา้พ้ืนเมอืง (OTOP) สินค้าช่ือดังต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมทั่วโลกถูกออเดอร์ข้ามประเทศเป็นจ านวนมาก 

เช่น รา้นหยก (Mineral Museum Shop) เครื่องรางยอดนิยมที่ทั่วโลกเช่าบูชาคือป่ีเซี้ยะสัตว์น าโชคที่

เช่ือกันว่าหากใครได้เลี่ยงแล้วจะน าเงินมาให้ไม่ขาดมือ รา้นบวัหมิะ (Herb Shop) เป็นที่รู้จักกันดีของคน

ไทยเมื่อคราวที่เกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว ่าบนถนนเพชรบุรีเมื่อ 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจีนกไ็ด้ส่งบัว

หิมะที่มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้มาช่วยเหลือผู้ปว่ยที่โดนไฟไหม้ทั่วทั้งตัวจากนั้นคนไทยก็รู้จกัสรรพคุณ

ของบัวหิมะเรือ่ยมา รา้นยางพารา (Bamboo Shop) ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพ่ือสุขภาพจริงๆ ส าหรับคน

ที่มีอาการปวดเมื่อยต่างๆนอนไม่หลบัท าจากยางพาราอบด้วยสมุนไพรแท้ๆช่วยให้หลับสบาย 

 



 

ตลาดหลอ่ว ู(Lawu City) ห้างขนาดใหญ่ช่ือดังที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองจีน จ าหน่ายสินค้า

เลียนแบเกรด A+ แบรนด์ดังมากมาย อาทิเช่น Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, 

Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ 

 
บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4) เมนพิูเศษ ! เปา๋ฮือ้ + ไวนแ์ดง 

เขา้สูท่ีพั่ก (เซนิเจิน้)  CAA HOLY SUN HOTEL  หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสาม    ฮอ่งกง – รพีลสัเบย ์- วดัแชกง – รา้นจวิเวอรี ่– วัดหวงัตา้เซยีน 

           จมิซาจุย่ (ถนนนาธาน) – กรงุเทพฯ  (B/L) 

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)  

น าทุกท่านเดินทางกลับ ฮอ่งกง (โดยรถไฟ) ใช้เวลาเดินทาง 1..30 ช่ัวโมง *ข้ึนอยู่กับการจราจร* 

 

** เฉพาะพีเรยีด 26 – 28 เมษายน / 24 – 26 พฤษภาคม ** 

ไมส่ามารถไปโปรแกรมนี้ไดเ้นือ่งจากเทีย่วบนิขากลบั CX703 เรว็กวา่พีเรยีดอืน่ 

 

รพีลสัเบย ์(Repulse Bay) **ไหว้ขอให้มีบุตรส าเรจ็** หาดทรายยาวรูปพระจันทร์เส้ียวสวยงามที่สุด

แห่งนี้มีรูปป้ันคู่สูงตระหง่านของ เจ้าแมก่วนอมิ และ เจา้แมท่นิโหว่ ต้ังอยู่โดดเด่นสง่างามท่ามกลางท้อง

ทะเลวิวสวยๆ รปูป้ันเทพเจา้ไฉซ่งิเอีย้ ต้ังอยู่บริเวณด้านหน้ารูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ เป็นเทพเจ้าที่

ให้โชคลาภและความร ่ารวยมั่งมีเงินทอง  วิธกีารขอพร  น าแบงก์ที่มีเลขน าโชคความหมายดี ไปลูบ

บริเวณเคราขององค์เทพต้ังแต่ด้านบนลงมาด้านล่างบริเวณกระเปา๋เงินข้างตัวท่าน จากนั้นหอบเข้า

กระเปา๋ของเราเองเปรียบเสมือนท่านให้เงินเข้ากระเปา๋เก็บไว้เป็นทุนให้ค้าขายส าเร็จต่อไป 



 

 
วดัแชกง (Che Kung Temple) **ไหว้ขอความส าเร็จธุรกิจการงาน** เป็นวัดที่สร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึง

ต านานแห่งนักรบในราชวงศ์ซ่งและถูกกล่าวขานให้เป็นวัดที่ข้ึนช่ือด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเช่ือที่ว่า 

การหมุนกังหันกลับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ นอกจากนี้ยังช่วยปอ้งกันส่ิงช่ัวร้าย 

พลิกดวงชะตาที่ตกอับให้พ้นรอดปลอดภัย  **เทพเจ้าองค์นี้ ดาราดังๆ มาขอส าเร็จทุกราย ** 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) เมนพิูเศษ! ห่านยา่ง 



 

รา้นจวิเวอรร์ี ่(Jewery Shop) ท่านจะได้พบกับจีก้ังหันของขลังช่ือดังทีทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้

ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยซินแสช่ือดังจากวัดแชกงวงล้อกังหันจะปัดเปา่อุปสรรคและพัดพา 

โชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัวท่านยังสามารถเลอืกชมและเลือกซื้อใส่เพ่ือเสริมบารมีได้ซึ่งดารานิยม

เป็นอย่างมากเพราะส าเร็จตามที่ขอจากนั้นน าท่านเยี่ยมชม รา้นหยก (Jade Shop) พบกับ หยกของแท ้

ซึ่งชาวจีนเช่ือว่าสรรพคุณที่มีความเย็นของหยกนั้นจะท าให้ผู้สวมใส่มีเลือดลมดีเกิดหยินหยางในร่างกาย 
 

 
วดัหวงัต้าเซยีน (Wong Tai Sin Temple) **ไหวข้อความส าเร็จด้านคู่ครองและสุขภาพ** วัดแห่งนี้

เป็นที่ประดิษฐานของ เทพหวงัต้าเซยีน ให้พรสุขภาพดีหายเจ็บปว่ย และจุดยอดนิยมที่คนทั่วโลกมากราบ

ไหว้อีกจุดหนึ่งคือบริเวณศาลกลางแจ้งที่ประดิษฐานของ เทพหลก่โหยว หรอื เทพดา้ยแดง เป็นรูปป้ันสี

ทองมีเส้ียวพระจันทรอ์ยู่ด้านหลังซึ่งเช่ือกันว่าใครมาขอพรจะได้พบเนื้อคู่แท้รักกันตลอดไป ส่วนใครที่ได้มี

คู่แล้วจะรักกันมั่นคงยิ่งข้ึนตลอดไป วิธีขอพร: ใช้ด้ายแดงผูกนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี 

 



 

จมิซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) ต้ังอยู่บนถนนนาธานเป็นสวรรค์ของนักช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลก 

ตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ได้แก่ Ocean Terminal, Harbour City 

สินค้าแฟช่ันต่างๆเครื่องส าอางในราคาส่งร้านอาหารอรอ่ยๆย่านนี้ดังและยอดนิยมที่สุดในฮ่องกง 

 
 

** อสิระอาหารเยน็ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 

** สมควรแกเ่วลาน าทุกทา่นไปสนามบนิเชค็อินโหลดสมัภาระ ** 
 

ส าหรับพีเรียด 26 – 28 เมษายน / 24 – 26 พฤษภาคม 

19.50 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX703 

21.50 น.  ถึงประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้ หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

ส าหรับพีเรียด 19 – 21 เมษายน / 10 – 12 / 17 – 19 พฤษภาคม 

21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX617 

23.30 น.  ถึงประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้ หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

ส าหรับพีเรียด 03 – 05 พฤษภาคม / 31 – 02 มิถุนายน / 07 – 09 มิถุนายน   

22.25 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX709 

00.15 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้ หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

 

ข้อส าคัญควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยว ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น

ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล เช่น จิวเวอรี่, 

หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, เยื่อไผ่ซึ่งทัวรม์ีความจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมี

ผลกับราคาทัวร”์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทัวรจ์ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดย

ใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรอืไมซ่ื้อข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับ

ใดๆ ทั้งส้ิน และทุกการตัดสินใจซื้อนั้นเป็นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความ

พอใจหากท่านไม่พ่ึงพอใจสินค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุก



 

เมือง ทางแลนด์จีนจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 600 หยวน / คน / ร้าน 

 

อัตราค่าบริการทั้งหมด *รวม* 

1) ต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ช้ันประหยัด) ไป – กลับพร้อมกรุป๊เท่านั้น 

 เมื่อออกต๋ัวแลว้จะไม่สามารถขอRefund ได้ทุกกรณี 

 เมื่อออกต๋ัวแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผู้เดินทางได้ทุกกรณี 

2) โรงแรม 3 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่านตามเหมาะสม) 

หมายเหตุ: การจัดห้องพักส าหรับเด็กมีเง่ือนไขดังนี้ 

เด็กอายุ 0-4 ขวบไม่ให้เตียงจัดให้นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน/ห้องเท่านั้น 

หากเป็นผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือว่าเป็นการพักเด่ียว มค่ีาพักเด่ียวเพ่ิม 

เด็กอายุ 5 ขวบข้ึนไปเสริมนอน 1 เตียง/ห้องหรอืนอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน/ห้อง 

ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพักในวันนั้น 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดห้องประเภทอื่นทดแทนให้แก่ท่านตามเหมาะสม 

กรณีเดินทาง 4 ท่านได้พัก 2 ห้องแต่ยกเลิก 1 ท่านภายหลังไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปลี่ยนให้ท่านที่เหลือพัก 3 ท่าน/ห้องตามเง่ือนไขโรงแรม 

หากประสงค์จะนอนคนเดียวต่างหาด 1 ห้องท่านต้องช าระค่าพักเด่ียวเพ่ิมตามที่ก าหนดไว้ 

ท่านที่ยกเลิกเดินทางภายหลังทั้งห้องจะไม่สามารถโอนห้องพักให้เพ่ือนในทริปได้ทุกกรณ ี

3)  อาหาร 6 มื้อ ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้**) 

4)  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไม่ใช่โปรแกรมที่ระบไุว้ว่าต้องช าระเพ่ิมเติม 

5)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

6)  ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองต้ังแต่ อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น ** 

 กรณีผู้เดินทางมีอายุต้ังแต่  76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง 

และส าหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ปี ข้ึนไป กรมธรรมไ์ม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

 ประกันไม่คุ้มครองผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศต้องห้าม แม้ว่าจะส่งช่ือมาท าประกันแล้ว ได้แก ่

อาเซอรไ์บจัน, อฟักานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อริัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, ลิเบีย, อิสราเอล, เลบานอน, 

เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อซุเบกิสถาน 

7)  ค่าสัมภาระภาษีน ้ามัน ภาษีต๋ัวทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพ่ิมหากถูกปรับราคา 

 

อัตราค่าบริการทั้งหมด *ไม่รวม* 

1)  ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่หัวหน้าทัวร์) 1,500 บาท/ท่าน (เก็บพร้อมค่าทัวร)์ 

 ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน ** ทารก อายตุ ่ากว่า 2 ปี ไม่เก็บค่าทิป ** 

 ค่าทิปส าหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมตามสินน ้าใจของทุกท่าน ** 

2)  ค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร)์ 

 ในกรณีประเทศจีนยกเลิกการใช้วีซ่าแบบกรุ๊ปท่านจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ 2,500 บาท 

(รวมค่าบริการแล้ว) ส าหรับค่าจัดท าวีซ่าแบบเด่ียวจากสถานทูตไทยใช้เวลา 5 วันท าการ 

3)  ค่าภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% กรณีต้องการใบก ากับภาษี 



 

4)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดข้ึนจากทัวร์เป็นสาเหตุ อาทิเช่น  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิมพิเศษ 

ภายในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก 

ความการบิน, อบุัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ 

ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ประจ าเมืองไทย 

และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 

 

 

เง่ือนไขการรับจองทัวร์ 

1) ช าระค่าทัวร์ “เต็มจ านวน” ภายใน 2 วัน เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน 

 ที่นั่งของท่านจะถูกยืนยันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับใบอินวอยส์เรียบรอ้ยแล้วเท่านั้น 

 ขอสงวนสิทธิยกเลิกที่นั่ง AUTO หากท่านไม่ได้ช าระค่ามัดจ าในวันที่ก าหนดเพ่ือให้สิทธิ  

แก่ผู้ที่รอคิว (Waitlist) ท่านต่อไปเนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบจอยทัวร์บริษัทฯมีความจ าเป็น 

ต้องบริหารจัดการขายที่นั่งให้เต็มกรุ๊ปในระยะเวลาที่สายการบินก าหนดเพ่ือให้กรุ๊ปออกเดินทาง 

2) ส าเนาหนังสือเดินทางต้องมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง และมี 

หน้าว่างท้ายเล่มไม่น้อยกวา่ 2 หน้าเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตม. ประทับตราได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1) ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 100% 

2) ยกเลิกก่อนเดินทาง 20 วัน คืนค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 

3) ยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วันไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดทุกกรณ ี

 

เง่ือนไขส าคัญอ่ืนๆ ที่ควรทราบ 

1) กรณีผู้สูงอายุหากต้องใช้รถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนเดินทาง 7 วัน 

ท่านที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เช่นลุกเดินเองไม่ได้มีอาการหอบหืดร่วมด้วยแนะน าว่าก่อนเดินทาง

ให้ท่านขอใบรับรองแพทยเ์พ่ือยืนยันความพร้อมหากไม่มีใบรับรองแพทย์และพบว่าท่านฝืนที่จะเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เดินทางโดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ 

2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการทัวรไ์ด้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะ 

อากาศแปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ,  

ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือในกรณีอืน่ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ไกด์จะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส าคัญ 

3) ท่านที่มวีีซ่าจีนติดเล่มจะไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมทัวรไ์ด้ท่านต้องท าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ 

และช าระค่าใช้จ่ายให้แก่ทัวร์ตามที่ก าหนด เนื่องจากเป็นเง่ือนไขทางแลนด์ 

4)  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านจองและเดินทางมาเพียง  

1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเด่ียวเพ่ิมตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น 

5)  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากการม ี

ส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 

 


