
 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - เซินเจ้ิน                                                      

13.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน 
ROYAL JORDANIAN    เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

16.15 น.  ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน RJ 182 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
20.05 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย  นําท่านเดินทางสู่ เซินเจ้ิน  โดย

รถไฟ (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)...   ***การเดินทางไปเซินเจิ้นโดยรถไฟนั้น ทุกท่านจะต้องดูแล-ยกกระเป๋า
เอง ขอแนะนําว่า  กระเป๋าเดินทางนั้นควรมีขนาดพอเหมาะ ไม่ใหญ่จนเกินไป สะดวกกับการเดินทาง ท้ังขึ้น-
ลงบันไดและรถไฟ*** 

นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก... CAA HOLY SUN HOTEL  หรือเทียบเท่า 
วันที่สองของการเดินทาง เซินเจ้ิน  – ช๊อปปิ้งหลอหวู ่– จูไห่ – หยวนหมิงหยวน+โชว์                             

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ โรงแรม (มื้อที่ 1)   หลังจากนั้นนําท่านเที่ยวชมเมือง เซินเจ้ิน เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตาราง



 

 

 

  
 

 

กิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมท่ีเป็นระเบียบ
สวยงาม  และนําท่านเดินทางสู่สถานที่ช้อปป้ิง  “Lowu City” สิ นค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซ่ึงคนไทย
รู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เส้ือผ้า ให้ท่านได้
เลือกซ้ือเป็นของฝากสําหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง   

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 2)  จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ เมืองจูไห ่โดยรถโค้ช   แวะชม
ผลิตภัณฑ์ท่ีทําจาก ผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมท่ีห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน   
เข้าชม สวนหยวนหมิงหยวน  ซ่ึงเป็นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังถูกทําลายโดยพันธมิตร
ในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้าน
หยวน สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ  ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทําให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาท่ีเขียว
ชอุ่ม และมีพ้ืนที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง ส่ิง
ที่ทําให้สวน หยวนหมิงหยวนแห่งใหม ่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าท่ีปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่
เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซ่ึงจําลอง
มาจากสถานที่ในประวัติศาสตร ์มีคุณค่าท้ังในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว  

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) เมนูพิเศษ!!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง   จากนั้นชมโชว์ตระการตาด้วยแสง 
สี เสียง ซ่ึงใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซ่ึงประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาท ิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระ
ราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย 

นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก... 2000 YEARS HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่สามของการเดินทาง         จูไห ่– ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – เซนต์ปอล – เซนาโด้วสแควร์ – เวเนเชี่ยน - จูไห่              

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ โรงแรม (มื้อที่ 4)   จากนั้นนําท่านนั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของถนน
คู่รัก  The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์
ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ  และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริม
ชายหาดแห่งนี้ได้มีการนําเก้าอ้ี หรือม้านั่งซ่ึงทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่
นิยมของบรรดาคู่รัก  และแวะถ่ายรูปกับสาวงาม  “หวีหนี่”  จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล   สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์
ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล  
ชมสินค้ายาประจําบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ําร้อนลวก, แผลไฟไหม้ , แก้ริดสีดวง , 
ฮ่องกงฟุตฯลฯ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางข้ามด่านจูไห.่..สู่มาเก๊า ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็ก  ๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยน
เป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อ
ค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรือง
ทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทําให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีมี
การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" 



 

 

 

  
 

 

บ่าย  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 5)   ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิม  ริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
สร้างด้วยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อน
ช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับ  เป็นเจ้าแม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้น
เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน และนําท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้
เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตาม
แบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครั้ง ในปี 
1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทําลายจนเหลือแต่
ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่าง
ตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก แวะช้อปป้ิงย่าน เซนาโดว้สแควร์  ถือได้ว่า
เป็นทําเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเส้ือผ้าทุกแบบทุก
สไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ด้วยเรียกว่าช้อปป้ิงท่ีนี่แห่งเดียวก็คุ้ม
เกินพอ นําท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN RESORT โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว   เชิญท่านสัมผัส
บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย ส่ิงอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง 
และสถานที่ช้อปป้ิงท่ีแกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้
สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนั่งเรือกอนโดล่าล่องไปตาม
คลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ...    
สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่  เมืองจูไห ่นําท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปป้ิงแหล่งใหญ่
ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซ้ือ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, 
เส้ือผ้าตามแฟช่ันตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม,้ อาหาร และขนม 

ค่ํา  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)  เมนูพิเศษ!!! เป็ดย่าง 2 ตัว/โต๊ะ 
นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก... 2000 YEARS HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่สีข่องการเดินทาง จูไห่ – ฮ่องกง – Victoria Peak – Repulse Bay - วัดแชกงหมิว – ช๊อปปิ้งจิมซาจุ่ย –
กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ โรงแรม (มื้อที่ 7 )  นําท่านเดินทางสู ่ ฮ่องกง  โดยเรือเฟอร์ร่ี (ใช้
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)   นําท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 
เป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องท่ึงกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรียที่มีช่ือเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าท่ีพุ่งทะยานขึ้น
สูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย   นําท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ที่ขึ้นชื่อ
ของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด นําท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูป
จันทร์เส้ียวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปป้ันของเจ้าแม่
กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซ่ึงทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่
ชายหาด นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิ ม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ึงเชื่อ



 

 

 

  
 

 

กันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี    นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม วัดแชกงหมิว  หรือ
วัดกังหัน นั่นเอง  นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล   นําท่านชม ร้านหยก เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถ่ิน
ของฮ่องกง  

บ่าย  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 8)   ให้ท่านเต็มอ่ิมกับการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย    มีร้านขายของท้ัง
เครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกง   มี 
Shopping Complex ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายอยู่
จํานวนมาก     (อิสระอาหารเย็น) 
.....ได้เวลาอันสมควร  นําท่านเดินทางสู่สนามบิน..... 

21.25 น.  ออกเดินทางโดย สายการบิน ROYAL JORDANIAN  เที่ยวบินที่ RJ 183    
23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

***ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ*** 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียงเสริม 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน) 

เด็กไม่มีเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

23 – 26 ม.ค. 
20 – 23 ก.พ. 

16,900 16,900 15,900 4,000 

13 – 16 มี.ค. / 27 – 30 มี.ค. 17,900 17,900 16,900 4,000 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ  ชั้นประหยัด  สายการบิน ROYAL JORDANIAN 

  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 ค่าท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐาน  ระดับ 4-5 ดาว 
 ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบ ุ
 ค่าอาหาร, เครื่องดื่มตามท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. 
 
 



 

 

 

  
 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด 
 สินน้ําใจสําหรับไกด์  คนขับรถ  และหัวหน้าทัวร์ 40 HKD / คน / วัน = 4 วัน  160 HKD / คน 
 
หมายเหต ุ

       เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน 
 การสํารองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สําเนาการชําระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงาน
ขายเท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ 081-3528261-2 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่
สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแล
เมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์) 

 อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการ 
เปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่นค่าภาษีน้ํามัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ/ 
หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

 กรณีที่ท่านชําระมัดจําหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับ
เฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง  (ยกเว้นค่าวีซ่า) , กรณียกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากป่วยต้องนําส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเร่ืองกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทํา
เร่ืองคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชําระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่า
ดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเคร่ืองบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหาก
ต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง  ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกคร้ังก่อนยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลง 

 การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มร้านละ 200เหรียญ/ท่าน) 


