
 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

  
✓ สะพานขา้มทะเลยาวทีส่ดุในโลก 
✓ ชมความอลงัการของ “The Venetian”  
✓ ชมวหิารโบสถเ์ซ็นตพ์อล + เซนาโดส้แควร ์ 

✓ ขอพรหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ณ วัดแชกง   
✓ ชอ้ปป้ิงสดุมันสย์า่นจมิซาจุย่  
✓ ชมโชวอ์ลงัการ “MANGROVE GROOVE ” 
✓ เมนูพเิศษ!!! เมนูเป็ด+ไวนแ์ดง 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

วันแรก  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – เซนิเจิน้                                       (-/-/เย็น Set Box) 

10.30 น.       คณะพรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  ประตู 9 เคาเตอร ์T สายการบนิ Emirates 

Airlines (EK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

13.45 น.      ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ EK 384  **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
เพลดิเพลนิกบัจอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ ัง่*  

สายการบนิ Emirates Airlines ใชเ้ครือ่ง Boeing 777 - 300 จ านวน 420 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
17.30 น.     ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  ใหท้่านออก “ Exit  B”  

จากนัน้ น าทกุทา่นเดนิทาง สูเ่ซนิเจ ิน้ โดย (รถไฟ หรอื รถโคช้)  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ Set Box (มือ้ที ่1)  

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  Century Plaza Hotel (เซนิเจ ิน้) 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

  

วันทีส่อง เซนิเจิน้ - วัดกวนอ ู- สวนดอกไม ้ฮอลแลนด ์THE FLOWER TOWN IN 
HOLLAND - พพิธิภัณฑเ์ซนิเจิน้ – ชาจนี เยือ่ไผ ่บวัหมิะ -  

                 โชวม์า่นน ้า MANGROVE GROOVE                                       (เชา้/เทีย่ง/เย็น) 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่2) 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอ ูKuan Au Temple สักการะขอพระเทพเจา้
กวนอ ูซึง่เป็นวดัทีศ่ักดิส์ทิธิค์นสว่นใหญม่ักขอพร
ในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน สกัการะขอพระเทพเจา้กวน
อ ูเป็นเทพสญัลักษณ์แหง่ความซือ่สตัย ์ความ
จงรักภักด ีและความกลา้หาญ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จ าลองเมอืงฮอลแลนด ์
(Shenzhen Dutch Flower Town)  
น าทา่นชมเมอืงจ าลองทีส่รา้งขึน้มาเพือ่ใหเ้หมอืน

ประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดช้มดอกไมจ้ าลอง  และสถานทีต่กแตง่
ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิ

ลปิจ าลองประจ าชาตฮิอลแลนด ์ 
จากนัน้น าทา่นไปยัง SHENZHEN MUSEUM (พพิธิภณัฑ ์
เซนิเจ ิน้) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง ภายในมกีารจัดแสดง
นทิรรศการเกีย่วกับเมอืงเซนิเจิน้ มทัีง้โบราณวตัถุ
ประวตัศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวฒันธรรมและศลิปะ 
เปิดใหเ้ขา้ชมมาตัง้แตปี่ 1988  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่3)  
จากนัน้น าทา่นแวะชม และเลอืกซือ้สนิคา้โอท็อปของประเทศจนี เชน่ ชาจนี, เยือ่ไผ ่, บวัหมิะ
ศนูยส์มนุไพรจนี หรอืรา้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จั้กกันดขีองคนไทย เมือ่คราวเกดิอบุัตเิหตรุถแกส๊
คว า่ทีถ่นนเพชรบรุ ีเมือ่ 24 กันยายน 2533 ครัง้นัน้ รัฐบาลจนีไดส้ง่ยาบัวหมิะอันมสีรรพคณุรักษา
แผลไฟไหม ้มาชว่ยเหลอืผูป่้วยทีโ่ดนไฟไหมท่ั้วตัว จากนัน้มาคนไทยก็รูจั้กสรรพคณุของบัวหมิะ
เรือ่ยมา พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ ใหท้า่นไดช้มการสาธติการนวดเทา้ 
ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผอ่นคลายความเครยีด และบ ารงุการไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิี
ธรรมชาต ิ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่4)  เมนูพเิศษ  เป็ดปกัก ิง่ +ไวนแ์ดง 
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ น าท่านชม โชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวน์ า้แบบ 3 
มติ ิทีใ่ชทุ้นสรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY Water Show Theatre Shenzhen 
ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญท่ีส่ามารถจไุด ้2,595 คน เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกับเด็กหญงิผูก้ลา้กับ
ลงิวเิศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่าปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูก
ท าลายจากมนต์ (มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่อง
เปลง่แสง มา่นน ้า ระเบดิน ้า ฯลฯ กวา่ 600 ชนดิ เป็นโชวน์ ้าทีใ่หญแ่ละทันสมัยทีส่ดุในโลก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  Century Plaza Hotel (เซนิเจ ิน้) 4* หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

 

 

 

    

  

วันทีส่อง  จไูห ่– ถนนคูร่กั – หวหีนี ่มาเกา๊ –  วัดเจา้แมก่วนอมิ – โบสถเ์ซนตป์อล - เซนาโด ้
แสควร ์– เดอะเวเนเชีย่น – จไูห ่(เชา้/เทีย่ง/เย็น)                                                                                                                                                            

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่5)  

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู ่จูไหโ่ดยรถโคช้ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชม. จากนั้นน าท่านมารูจั้กสมุนไพรจีน หรอืที่รูจั้กในนาม “บวั

หิมะ” ซึ่งถือเป็นยาประจ าบา้นของชาวจีน  “ยาบัวหิมะ” 

สรรพคณุหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม , แกร้ดิสดีวง 

ฯลฯ รา้นหยก ผา้ไหมน าท่าน ผา่นชม ถนนคูร่กั (The Lover’s Road) ถนนเรยีบชายหาดที่

สวยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจูไหไ่ดต้กแตง่ภมูทัิศน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับ

พักผอ่นหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ือ่วา่ถนนคูรั่ก ก็เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นี้ไดม้กีาร

น าเกา้อี ้หรอื มา้น่ัง ซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเทา่นัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคูรั่ก ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของ

บรรดาคู่รัก..ซึง่มสีัญลักษณ์อันสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจูไห ่บรเิวณอา่วเซยีงหู ชม “จูไหฟิ่ช

เชอรเ์กริล์” หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “หวหีน”ี เป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล 

 
 
เทีย่ง บ ริก า ร อ า ห า ร ก ล า ง ว ัน  ณ  ภ ั ต ต า ค า ร  (มื้ อ ที่  6 )  

จ าก นั้ น น าทุ ก ท่ าน เดิน ท างสู่ ม า เก๊ า โด ย รถ โค้ช  จ าก นั้ น                   

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจา้แม่กวนอมิ ซึง่เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และ

เก่าแก่ที่สุดในเกาะมาเก๊า "สักการะเจา้แม่กวนอมิ องคเ์จา้พ่อกวนอ ู

เจา้แม่ทับทมิ หรอื อาม่า เพื่อความเป็นศริมิงคล ผ่านชมองค ์รูปปั้น

เจา้แมก่วนอมิ ปรางคท์อง  (Kun Iam Statue) ทีต่ัง้อยูร่มิทะเล

เจา้แม่กวนอมิองค์ทองสรา้งดว้ยทองสัมฤทธิทั์ ้งองค์มีความสูง 18 

เมตร หนักกวา่ 18 ตัน ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบัวดงูดงามออ่นชอ้ย

สะทอ้นกับแดดยามเย็นเป็นประกายเรอืงรอง เหลอืงอร่ามงดงามจับตา

แต่หากเพ่งมองดูดีๆ จะเห็นว่าเจา้แม่กวนอมิองคน์ี้เป็นเจา้แม่กวนอมิ

ลูกครึง่คอืป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แต่วา่กลับมพีระพักตรเ์ป็น   หนา้

พระแม่มาร ีทีเ่ป็นเชน่นี้ก็ เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอมิทีโ่ปรตุเกส ตัง้ใจ

สรา้ง ขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืน

ใหก้ับจีน....น าท่านแวะ ชม ชิมขนมพื้นเมือง รา้นโอท้อป มาเก๊า 

จากนั้นน าท่านชม โบสถเ์ซนตพ์อลทางประวัติศาสตร์ และ เป็น

สัญลักษณ์ประจ าเมอืงมาเก๊าโบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนา 

แห่งแรกของชาวตะวันตกใน ดนิแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.

1835 ไดเ้กดิเพลงิไหม ้อยา่งรนุแรง ท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแค่

เพียงบานประตู และบันไดทางเขา้ดา้นหนา้ที่สง่า งาม หลังจากมกีาร



 

 

 

 

 

    

  

บรูณะขึน้ใหม่ในปีค.ศ.1991 ดา้นหลังของซากโบสถแ์หง่นี้มกีารจัดสรา้ง พพิธิภัณฑท์างศาสนา

ขึน้ และยังมหีลมุฝังศพของบาทหลวงวาลคิ นาโน ผูก้อ่ตัง้โบสถ์ ตลอดจนโครงกระดกูของชาว

ครสิตญ์ีปุ่่ นและเวยีดนามทีเ่สยีชวีติเมือ่คราวทีเ่กดิเพลงิไหมค้รัง้ใหญ่ ...เดนิทางสู.่..เซนาโดส้

แควร.์..สถานที่ชอ้ปป้ิงใหญ่ใจกลางเมอืงมาเก๊า ภายในบรเิวณตกแต่งดว้ยตกึอาคารอายุกว่า 

400 ปี สรา้งโดยชาวโปรตุเกสทีอ่พยพ มาตัง้หลักแหล่งอยู่ในมาเก๊าเมือ่ครัง้อดตีงดงามตาดว้ย

พืน้กระเบือ้งซึง่น ามาจากยุโรป ตกแต่งเป็นรูปเกลยีวคลืน่อันงดงาม น าท่านเดนิทางสู่ โรงแรม

หรูหรา 5 ดาว เดอะเวเนเชียน..ชมบรรยากาศภายในบรเิวณของ VENETIAN RESORTที่

ตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธมี ของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัตศิาสตรข์อง

ชาวเวนิสท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้ชอ้ปป้ิงกว่า 350 รา้น มีทัง้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท้่าน

เลอืก และยังมสีปาสดุหรหูราใหท้่านเลอืกใชบ้รกิาร มรีา้นอาหารกวา่ 20 รา้นและทีน่ั่งรองรับกวา่ 

1,000 ที่น่ังภายในมีเนื้อที่กวา้งขวางที่สามารถใชใ้น

การจัดนิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยังสามารถ

ลอ่งเรอืกอนโดลา่ซึง่มฝืีพายทีส่ามารถขับรอ้งเพลงได ้

อย่างไพเราะภายในยังบรรจุดว้ยรา้นคา้มากมายคลา้ย

กับยกหา้งดังๆมาไวท้ี่นี่อาทิเช่น coach เป็นตน้และ

ภายในบรเิวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให ้

ท่านไดช้ื่นชมอันตระการตาใหท้่านไดส้ัมผัสเมืองเวนิสที่ยกมาตั ้งใจกลางโรงแรม ใหท้่าน

เพลดิเพลนิกับการเสีย่งโชคเรามีคาสโินขนาดมหมึาใหท้่านไดล้องเสีย่งโชคเล่นๆเพื่อความ

สนุกสนาน  

ค า่               บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่7)ไดเ้วลาสมควรพาทา่นขา้มดา่นกลับสู ่เมอืงจไูห ่ 

น าเขา้สูท่ ีพ่กั Landmark Hotel (จไูห)่ 4* หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ ี ่ ฮอ่งกง – วัดแชกงหมวิ –  วัดหวงัตา้เซยีน – จวิเวอรร์ี ่–  ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน  
                จมิซาจุย่                                                               (เชา้/กลางวัน/-) 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง โดยการขา้ม สะพานขา้มทะเลทีย่าว ทีส่ดุในโลก เสน้ทางเชือ่ม 
“ฮ่องกง-มาเก๊า/ฮอ่งกง-จูไห”่ โดยใชเ้วลาเพยีงแค ่30 นาท ี
ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 9 ปี โดยการทุ่มงบประมาณในการ
สรา้งราว 1.2 แสนลา้นดอลลารฮ์่องกง(5.1 แสนลา้นบาท) 
สะพานแห่งนี้มีความยาวทั้งหมด 55 กิโลเมตร มีส่วนที่
เชือ่มต่อจากถนนสายหลักและอกีสว่นที่เป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล 

7 กโิลเมตร ใชเ้หล็กมากถงึ 4 แสน
ตัน การออกแบบโครงสรา้งสามารถ
ตา้นทานแผ่นดนิไหวและพายุไตฝุ้่ นไดอ้ีกดว้ยมีการวางระบบรักษา
ความปลอดภัยไปจนถงึการรับมอืกับเหตุฉุกเฉินพาท่านขา้มทะเลโดย
คนขับทีไ่ดรั้บใบอนุญาตพิเิศษ ใหท้่านไดส้ัมผัสกับการขา้มทะเลทีย่าว
ทีส่ดุในโลกดว้ยเวลาเพยีงไม่นาน ชมววิทะเลทีส่วยงามจนเดนิทางถงึ
เก าะฮ่ อ งก ง  น าท่ าน เดินท างสู่ เก าะมาเก๊ า  ซึง เป็ น เมือ งที ม ี
ประวตัศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้น
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจีนกวางตุง้และฟูเจียนเป็นชน
ชาตดิังเดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษท ี16 ชาว โปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้



 

 

 

 

 

    

  

มายังคาบสมทุรแถบนี้ เพอืตดิตอ่คา้ขายกับชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยู่ ในแถบน ีทสี าคัญ
คอืชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปั ตยกรรม และ ศลิปวฒันธรรมของ
ชาติตะวันตกเขา้มาอย่างมากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองทีมีการผสมผสาน ระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรยีกไดว้่าเป็น“ยุโรปใจกลางเอเชยี” น าท่าน
เดนิทางกลับสู่เกาะฮ่องกง  จากนั้นน าท่านแวะชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่มเีครือ่งประดับมากมาย 
อาท ิเชน่ แหวน, สรอ้ย , ก าไล  ฯลฯ  ซึง่เป็นดไีซน์ทีไ่ดรั้บรางวัลระดับเยีย่ม  พรอ้มกับน าท่าน
ชมรา้นหยกทีม่ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกงอกีดว้ย.... 
จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั เป็นวัดเก่าแก่ที่มคีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายุ
กวา่ 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลส าคัญคนหนึ่งเป็น
ทหารมชีือ่วา่ท่านแชกง เนื่องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกง
ไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นท่ัวไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอ
พรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัด
เพื่อจะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้ีความ
เจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้
หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัด
เป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันน าโชค
ม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สุขภาพร่างกายแข็งแรง, 
เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมา
เทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฎิทินจีนชาว
ฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่
วา่กังหันจะช่วยพัดพาสิง่ชั่วรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไป
จากตัวและน าพาแต่ความโชคดีเขา้มาแทน  จากนั้นน า
ท่าน  เดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกง ไหวเ้ทพเจา้หวังตา้เซยีน 
ซึง่ข ึน้ชือ่ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บและ พบกับผูค้นมากมายที่น าธูป และ ของมาสักการะ
เพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธรุกจิ หรอืตามทีค่นไทยเรยีกกัน
อยา่งคุน้ปากเป็นภาษาจนีแตจ้ิว๋วา่ “วดัหวังตา้เซยีน” นัน้เป็นวดัลัทธเิตา๋ทีช่าวฮอ่งกงและนักทอ่ง
ท่องที ่เดนิทางมาเทีย่วฮอ่งกงโดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายจนีใหค้วามศรัทธากันมาก วดันี้มอีายุ
กวา่รอ้ยปี ละไดช้ือ่วา่เป็น วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสยีทุกสิง่ เดมิทีวัดนี้เป็น
เพยีงศาลเจา้เล็กๆ ในยา่น Wan Chai ทางเกาะฮอ่งกง ภายหลังไดม้กีารรวบรวมเงนิบรจิาคแลว้
ยา้ยวดัมาตัง้อยูบ่นเกาะเกาลนูในปัจจบุันนี้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่9) เมนพูเิศษ  หา่นยา่งปกัก ิง่ 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ถนนนาธาน จมิซาจุย่ แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น า 
ทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT,EMPORIO,ARMANI, GIORGIO 
ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us...สนิคา้ปลอดภาษี ณ.DUTY 
FREE ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ จากนัน้อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิ
ซาจุย่ มักจะตัง้ตน้กันทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, 
กลอ้งถา่ยรปูฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอันซบัซอ้น
มากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ย
หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยูแ่ละมทีางเชือ่มตดิตอ่กันสามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้

 
***อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง ***  

 



 

 

 

 

 

    

  

กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 
21.00 น.     เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่ EK385 
 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
23.15 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

     .…….HAVE A NICE TRIP……… 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

พกัคู ่ทา่นละ อาย ุ2-18 ปี เพิม่ 

เม.ย.  18-21, 19-22,20-23, 25-28, 26-29, 
          27-30 

 9,999. - 13,999. - 3,500. - 

พ.ค.  16-19, 17-20, 18-21 (วนัวสิาขบชูา)  11,999.- 15,999. -  4,500. - 

พ.ค.   2-5, 3-6, 4-7,9-1, 11-14,23-26, 24-27,   
          25-28,30 พ.ค.- 2 ม.ิย. 62,  
          31 พ.ค.- 3 ม.ิย. 62 

 9,999. - 13,999. - 3,500. - 

ม.ิย.   1-4, 6-9, 7-10, 8-11,13-16, 14-17,  
          15-18,20-23, 21-24,22-25, 27-30,  
          28 ม.ิย.- 1 ก.ค. 62, 29 ม.ิย.- 2 ก.ค. 62 

 9,999. - 13,999. - 3,500. - 

ก.ค.   4-7,5-8,6-9,11-14,12-15,13-16,18- 
          21,19-22,20-23,28-28,26-29,27-30 

 9,999. - 13,999. - 3,500. - 

ส.ค.    9-12,10-13  (วนัแม)่ 11,999.- 15,999. -  4,500. - 

ส.ค.    1-4,2-5,3-6, 8-11,15-18,16-19,17-20, 
           22-25,23-26,24-27,29 ส.ค.-1 ก.ค., 
           30ส.ค.-2ก.ย.,31ส.ค.-3ก.ย. 

 9,999. - 13,999. - 3,500. - 

ก.ย.    5-8,6-9,7-10,12-15,13-16,14-17,19-   
          22,20-23,21-24,26-29,27-30, 
          28ก.ย.-1ต.ค. 

 9,999. - 13,999. - 3,500. - 

     ** ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอตัราแลกเปลีย่น 
และภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิทีเ่กนิกวา่ทีก่ าหนด ** 

** โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีค้ านงึถงึผลประโยชน ์ของลกูคา้เป็นหลัก ** 
** ไมส่ามารถ ยกเลกิไดแ้ละไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงชือ่ได ้ พรอ้มสง่หนา้พาสปอรต์ภายใน 2 วนั ** 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม     : 

➢ คา่บัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วโปรโมชัน่) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

➢ คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
➢ **กรณุาระบลุกัษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตัวทา่นเอง TWIN (หอ้ง 2 เตยีง) 

// DOUBLE (หอ้ง 1 เตยีงใหญ)่ // SINGLE (หอ้งเตยีงเดีย่ว) // TRIPLE (หอ้ง 3 เตยีง)  
หากไมม่กีารระบ ุทางบรษัิท ขออนุญาตจัดเป็นเตยีง Twin ใหก้ับผูเ้ขา้พัก** 

➢ คา่อาหารตามทีร่ะบอุยูใ่นรายการ **หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคนืเงนิไดแ้ละ    
➢  ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเมนูอาหาร ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น** 
➢ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

➢ หัวหนา้ทัวร ์และหรอืไกดข์องบรษัิททัวร ์Land Operator ทีฮ่อ่งกง ผูช้ านาญเสน้ทาง 

➢ ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 1 ,000,000 บาท )เงือ่นไขตามกรมธรรม์(  

➢ สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่น 25 กก. 

➢ สมัภาระถอืขึน้เครือ่งได ้ไมเ่กนิ 7 กก. 

 



 

 

 

 

 

    

  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
➢ คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

➢ คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด  กโิลกรัม 

➢ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

➢ วซีา่เขา้ฮอ่งกง  ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ฮอ่งกง 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่ ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่ง

แจง้ เขา้ -ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

➢ หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวนัจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับ

ตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

➢ คา่วซีา่จนีแบบหมูค่ณะ 1,500 บาท/ทา่น  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ หากลกูคา้มวีซีา่จนีแบบเดีย่ว  
ไมส่ามารถน ามาหกัจากคา่ทวัรไ์ดเ้นือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

➢ คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ +คนขบัรถ 1,500 บาท/ลกูคา้ ตลอดทรปิการเดนิทาง  

(ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 

➢ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามสนิน า้ใจของทกุทา่น ไมบ่งัคบัใดๆ 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวนัจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ ส าหรับ   

ตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 

เง ือ่นไขเพิม่เตมิ 
➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้  

ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน รายการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 
➢ เทีย่วบนิราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
➢ ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ 
➢ เมือ่ตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน  

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ด ้ระบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 

การส ารองทีน่ ัง่ 
กรณุาส ารองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระเงนิเต็มจ านวน หลงัจากวนัจอง 2 วนั  

(**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่**)**ถา้มกีารยกเลกิ ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี** 

 

 

การยกเลกิ 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มี

การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท 
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์



 

 

 

 

 

    

  

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้ -ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและ ฮอ่งกง ไมม่ ี
การคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี
ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ
ตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 
10 ,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดเนือ่งจากคา่
ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

7. กรณีคณะออกเดนิทางได ้  
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่น ออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
3.คณะจองจ านวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 10 ทา่น (บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นการเดนิทาง) 
 

 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย  ,การถกูท ารา้ย ,การสญูหาย ,บตัเิหตตุา่งๆความลา่ชา้ หรอืจากอุ  

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่
รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน
เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถที่
จะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่ว
สถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม ่
     เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ  
     ทัง้ส ิน้ 
11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มิ

เชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
12. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ดังกลา่ว  คอื รา้นชา รา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ ี***ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 60 
นาท ี- 90 นาท ีซึง่ไมม่กีารบังคับใหท้า่นซือ้ ซือ้หรอืไมข่ ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีาร
บังคับใดใดทัง้ส ิน้หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบ
และยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้***รายการทัวรโ์รงแรม และตารางการบนิดังกลา่วขา้งตน้ อาจมกีาร
เปลีย่นแปลง หรอืสลับสบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

 
** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 



 

 

 

 

 

    

  

BOOKING FROM 
 

Date / วนัท่ี ................................ 

From: / จาก ………………………………………….. Company / บริษทั …………………………………………….. 

Tel: / โทร ……………………………………………… E-Mail : ………………………………………………………….. 

Attn: / เรียนคณุ ……………………………………... SMILE MINT DAY TRAVEL 

โปรแกรมท่ีจอง ..................................................................... โดยสายการบิน .............................. 

วนัท่ีเดินทาง ................................................ จ านวนผูเ้ดินทาง .................................................... 

แบ่งเป็นผูใ้หญ่ ..................................... ท่าน เดก็ต า่กว่า 12 ปี ไมมี่ตียง ....................................... ท่าน 

ช่ือ – นามสกลุผูจ้อง ................................................................................................................ 

โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก :  เบอรโ์ทรศพัท ์.......................................................................................... 

                                      เบอรม์ือถอื ........................................................................................... 

ห้องพกั 1 ท่าน ............................. ห้อง                         ห้องพกั 2 ท่าน ............................ ห้อง 

เตียงเสริม .................................... ห้อง                         เดก็พกักบัผูใ้หญ่ .......................... ห้อง  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเน้ือววั ☐  ไมท่านเน้ือหม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  มงัสวิรติั 

ข้อมูลเพ่ิมเติม: 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
 
 
 


