
 

 
 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ - มาเกา๊ - วดัอามา่ - เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล วหิารเซนตป์อล - เวเนเชีย่น - เดอะปาริ

เซยีน - จไูห ่
04.00 น พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์2 สายการบนิ AIR ASIA พบเจา้หนา้ทีทํ่าการ

เชค็อนิตั๋ว 
06.45 น. บนิลัดฟ้าสู ่มาเกา๊ โดยเทีย่วบนิ FD760  
10.20 น. ถงึสนามบนิ มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นําท่านเดนิทางสู่ มาเก๊า ซึง่เป็นเมืองที่มี

ประวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมี
ชาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้
มายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อตดิต่อคา้ขายกับชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่สําคัญคือชาว
โปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มา
อยา่งมากมาย ทําใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่ง
ลงตัว จนเรยีกไดว้า่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี"     

 



 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ เป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและเก็บรักษาศลิปะวัตถเุกา่แกซ่ ึง่มมีลูคา่มหาศาลไว ้
มากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมทีค่งอยูม่าไดย้าวนานทีส่ดุของมาเก๊า ในบรเิวณวัดมศีาลาซุม้ประตู GATE 
PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แมก่วนอมิ HALL OF GUANYIN และศาล
พระพทุธ ZHENJIAO CHANLIN 
 

 
 
จากนัน้ผา่นชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสัมฤทธิท์ัง้องค ์มคีวาม
สงู 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบัวดูงดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกาย
เรอืงรองเหลอืงอรา่มงดงามจับตา เจา้แมก่วนอมิองคน์ีเ้ป็นเจา้แมก่วนอมิลกูครึง่ คอืปัน้เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ 
แตว่า่กลับมพีระพักตรเ์ป็นหนา้พระแมม่าร ีทีเ่ป็นเชน่นี้ก็เพราะว่าเป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตุเกสตัง้ใจสรา้งขึน้
เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสทีส่ง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับจนี และนําท่านชม วหิารเซนตป์อล โบสถ์
แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึง่ของวทิยาลัยเซนต์ปอล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็น
มหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชยีตะวันออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูก
ทําลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลัย และ
โบสถถ์กูทําลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ่ และบันไดดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึ
สไตลผ์สมระหวา่งตะวันออกและตะวันตกและมอียูท่ีน่ีเ่พยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ในโลก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   

 



 

 
 

ถา้เมือ่ไหรก่็ตามทีค่ณุมาเยอืนมาเกา๊ “ทารต์ไข”่ คอืขนมทีจ่ะตอ้งลอง
ทาน  ถา้ไมไ่ดล้องทาน จะถอืวา่พลาดมาก เพราะทารต์ไขข่องมาเกา๊ แป้งจะ
บางและกรอบมาก สว่นสงัขยาจะหอมและหวานแตไ่มม่าก ยิง่ถา้ไดท้านตอนที่
เพิง่อบเสร็จรอ้นๆ  บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก   

 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ใหท้่านไดส้ัมผัส
บรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกบัหอไอเฟล ทีจํ่าลองมาจากฝร่ังเศส  ซึง่หอ
ไอเฟลทีม่าเกา๊ถอืไดว้า่เป็นหอไอเฟลจําลองทีใ่หญท่ีส่ดุและเหมอืนจรงิทีส่ดุใน
โลก โดยมกีารประดับไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมคีวามสงูถงึ 38 ชัน้ โดยท่านสามารถขึน้ไปชมววิทีช่ัน้ 7 
และ ชัน้ 37 โดยที่ชัน้นี้ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และววิพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเก๊า 
สามารถขึน้ชมววิไดต้ัง้แตเ่วลา 11.00 - 22.00 น.  (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  

 
 

 



 
 
นําทา่นเยีย่มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรูระดับ 6 ดาว เชญิท่านสัมผัสบรรยกาศของ
ลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อํานวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และสถานทีช่ ้
อปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายกว่า 350 รา้น  อาท ิRolex, Emporio 
Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, 
Charles & Keith, Converse, Guess เป็นตน้ นอกจากรา้นคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยังมรีา้นอาหาร
ภัตตาคารต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลือกลองทานกว่า   30 
รา้น หรอืจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซน
ใหญ ่แตใ่นสว่นของคาสโินนัน้เด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปีจะ
ไมส่ามารถเขา้ไปในบรเิวณดา้นในได ้

 หรือหากท่านตอ้งการเปลี่ยนบรรยากาศ 
สามารถน่ังเรอืกอนโดล่าได ้โดยจะมคี่าใชจ้่าย ท่าน
ละ  128 เหรียญฮ่องกง โดยสามารถน่ังไดลํ้าละ  4 
ทา่น  เรอืจะลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรม ให ้
ท่านไดช้มบรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลาล่อง
ประมาณ  15 นาท ี 

 
คํา่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (2)  
พักที ่ JINJIANG HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง     ถนนคูร่กั The Lover’s Road – ชมรปูปัน้สาวงามหวหีนี ่จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ - สวนหยวนหมงิหยวน 

ชมสดุยอดโชวก์ารแสดงยอ้นยคุ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) จากนัน้นําท่านน่ังรถผ่านชมทวิทัศน์ของ ถนนคูร่กั 

The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภมูทิัศน ์
ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีไ่ดช้ ือ่ว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิ
ชายหาดแหง่นีไ้ดม้กีารนําเกา้อี ้หรอืมา้น่ังซึง่ทํามาสําหรับ 2 คนน่ังเท่านัน้ จงึไดช้ือ่ว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็น
ทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก แวะถา่ยรปูกบัสาวงามหวหีนี ่จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของ
เมอืงจไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงหู เป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล และชมสนิคา้ยาประจําบา้น
ของชาวจนี ยาบวัหมิะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ํ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวงฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ แวะ
ใหท้า่นไดเ้ยีย่มชม ไขม่กุ ซึง่เป็นไขม่กุน้ําจดืขึน้ชือ่ของเมอืงจนี 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   

แวะชม ผลติภณัฑท์ีท่ําจากผา้ไหมจนี ทีม่ชี ือ่เสยีงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมทีห่่มอุน่ในหนา้หนาว และเย็น
สบายในหนา้รอ้น นําทา่นชม สวนหยวนหมงิหยวน ซึง่เป็นสวนจําลองจากสวนหยวนหมงิทีน่ครปักกิง่ หลัง

 



 
ถูกทําลายโดยพันธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสยีหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมงิใหม่ได ้
งบประมาณกอ่สรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน สรา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลางของ ภเูขาชลินิ ในเมอืงจูไห่ ทําให ้
สวนแหง่นีโ้อบลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีวชอุม่ และมพีืน้ทีค่รอบคลุมทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร 
ซึง่มขีนาดเทา่กบัสวนเดมิในกรงุปักกิง่ สิง่ทีทํ่าใหส้วนหยวนหมงิหยวนแหง่ใหม ่มคีวามแตกต่างกับสวนเกา่
ทีปั่กกิง่ คอืการเพิม่เตมิและตกแตกสวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวันตกผสมกบัศลิปะจนี สวนหยวนหมงิหยวนใหม ่
จงึถือไดว้่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึง่จําลองมาจากสถานที่ในประวัตศิาสตร์ มคีุณค่าทัง้ในแง่วัฒนธรรม 
ประวัตศิาสตร ์และธรุกจิการทอ่งเทีย่ว สวนนี้ไดเ้ปิดใหบ้คุคลเขา้ชมตัง้แต่วันที ่1กมุภาพันธ ์ค.ศ.1997 เป็น
ตน้มา มภีเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ทีร่าบ สิง่กอ่สรา้งตา่งๆ สรา้งขึน้เท่าของจรงิในอดตีทุกชิน้  
มมีากกวา่ 100 ชิน้ อาท ิเสาหนิคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ตําหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว 
จากนัน้ชม โชวก์ารแสดง ทีจ่ะพาท่านยอ้นกลับไปในสมัยราชวงศช์งิทีม่คีวามเจรญิกา้วหนา้ทางศลิปะ ซึง่
ประกอบดว้ยการถวายเครื่องราชบรรณนาการใหก้ับฮ่องเต  ้และโชว์การแสดง ของเหล่านางกํานัน 
หลากหลายชุดการแสดง หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรอืเหตุสุดวสิยั ไมส่ามารถดูโชวไ์ด ้ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่โชวท์า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง 
 

 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (5)  เมนพูเิศษ!! เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 
พักที ่ JINJIANG HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม วดัผูโ่ถว - เซิน่เจ ิน้ - Splendid Of China – ชอ้ปป้ิงหลอวู ่
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) จากนัน้นําท่านชม วดัผูโ่ถว นมัสการองคส์ังกระจาย

เพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจา้แม่กวนอมิ เพือ่ความโชคด ีนมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้เพือ่การมสีุข
สวัสดแีละนมสัการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพือ่อายยุนืนานจากนัน้นําท่านชมโรงงานผลติหยกทีข่ ึน้ชือ่ของ
ประเทศจนี 

 



 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) นําท่านชม Splendid Of China ภายในจําลองสถานที่

สําคัญๆของเมอืงจีนว่ากันว่าเมื่อมาเที่ยวเมืองจําลองจีนเพียงวันเดียวก็สามารถเขา้ใจประวัตศิาสตร์อัน
ยาวนานกวา่ 5,000 ปี ของจนีไดท้ันท ีเพราะทีน่ี่ไดจํ้าลองสถานทีสํ่าคัญ ๆ ของจนีไวด้ว้ยกันมากมาย อาท ิ
กําแพง เมอืงจนี กองทหารดนิเผาและมา้ศกึของของจิน๋ซฮีอ่งเต ้พระราชวังฤดรูอ้น พระราชวังโปตาลาจากธิ
เบต รวมถงึสสุานและหลุมฝังศพของบุคคลสําคัญของจนีไม่ว่าจะเป็นกษัตรยิห์วงตี ้เจงกสิขา่น,ดร.ซนุยัด
เซ็น นอกจากนี้ในพืน้ทีอ่ันกวา้งขวางของเมอืงจําลองยังมอีาหารนานาชนดิจากมณฑลต่างๆ ของจนีไวใ้ห ้
เลอืกลิม้ลอง รวมถงึซึง่การแสดงศลิปวัฒนธรรมจนีอันตระการตา และการจัดแสดงงานหัตถกรรมทีส่วยงาม
ซึง่สามารถซือ้กลับไปเป็นที่ระลึกไดอ้ีกดว้ย จากนั้นทัง้ชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาแสดง
กลางแจง้ใหช้มอาท ิแสดงการรบของชาวมองโกเลยีและการต่อสู่ผาดโผนบนหลังมา้ และใหท้่านไดช้ม 
หมูบ่า้นวฒันธรรม CULTURAL VILLAGE เป็นหมูบ่า้นทีจํ่าลองชวีติ ความเป็นอยู ่และวัฒนธรรมของชน
เผ่า นอ้ยใหญ่ของมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศจนี กว่า 56 เผ่าการแสดงศลิปวัฒนธรรมจนีอันตระการตา และ
การจัดแสดงงานหัตถกรรมทีส่วยงามซึง่สามารถซือ้กลับไปเป็นทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย 

คํา่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (8) อาหารมือ้พเิศษ!! เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 
 นําท่านเดนิทางสูท่ีช่อ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจิน้ “Lowu City”คนไทยรูจั้กในนามมาบญุ

ครองเมอืงไทยมสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมูใ่หท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากสําหรับคนทีท่่านรักและตัว
ท่านเอง ไมว่่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า นาฬกิา,อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ มใีหไ้ดเ้ลอืกสรรมากมาย ทุกชิน้ลว้น
เป็นของเลยีนแบบ 

พักที ่ HONG LI LAI HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่ เซนิเจ ิน้ - ฮอ่งกง – วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรงุเทพ ฯ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

หลังอาหารเชา้ นําท่านเดนิทางสู่ ฮ่องกง โดยรถโคช้เพื่อนําท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัตา้เซยีน (คนจีน
กวางตุง้ จะเรยีกวัดนีว้า่ หวอ่งไท่ซนิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายกุว่ารอ้ยปี โดยชาวฮอ่งกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนี้
เพือ่ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภยั ซึง่วัดแหง่นีเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้
หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน 
 

 



 

 
 

วธิีการอธษิฐานขอคู่ ขัน้แรกก็ทํานิ้วตาม
แบบในรปูเลยเอานิว้โป้งกดปลายนิว้นาง แลว้เอา
นิ้วกอ้ยสอดเขา้ไปในรูของนิ้วนางทั ้ง 2 ขา้ง 
คอ่ยๆ ทํา ใจเย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดูจาก
ภาพไม่ตอ้งตกใจว่าจะทําไดม้ัย้ เพราะบริเวณ
ดา้นขา้งจะรูปสาธติวธิีการอธษิฐานโดยละเอยีด
อกีครัง้ 
 
บรเิวณดา้นขา้งวัดจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว หรอืทีรู่จั้กกันในนาม
เทพเจา้แห่งจันทรา เทพเจา้แห่งความรัก และการแต่งงาน โดยเทพเจา้หยกโหลวจะคอยทําหนา้ทีจ่ด
รายชือ่คู่รัก จงึเชือ่กันว่าสมุดทีผู่เ้ฒา่ถอืในมอื คอืบัญชรีายชือ่คู่รักทีจ่ะไดรั้บคําอวยพรใหอ้ยู่คู่กันอย่าง
รม่เย็นเป็นสขุ  
ท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ัง้จติอธษิฐาน
ดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแชกง จากนั้นใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถงึ 
เดนิทางปลอดภยั, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กันว่าหากหมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 
ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป และนําพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

 

 



 

ตํานานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึง่วัดทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน 
สรา้งมาตัง้แต ่300 ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กนัวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรู ้
เขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดทํ้า
การปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวามเชือ่ว่ากังหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชัว่รา้ยทีกํ่าลังจะเขา้มา และนําพาสิง่ดีๆ มาสูต่น 
จงึไดส้รา้งวัดแชกงแหง่นีช้ ึน้ เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบชูาเพือ่ไมใ่หม้สี ิง่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ 
 
 
นําท่านเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดี
ไชน์ที่ไดรั้บรางวัลอันดับเยี่ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้ 
โดยการยอ่ใบพัดของกงัหันวัดแชกง มาทําเป็นเครือ่งประดับ ไมว่่าจะ
เป็น จี้  แหวน  กําไล เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวง
ชะตา 
นําท่านชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิกําไลหยก  
หรอืสัตวนํ์าโชคอย่างป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก 
หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอืนําโชคแดต่ัวทา่นเอง  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  

นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ัน้
อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของท ัง้
เครือ่งหนงั, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกง
อยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายม ี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ่ OCEAN 
TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัอยู ่และมทีางเชือ่มตดิตอ่กนัสามารถเดนิทะลถุงึ
กันได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ไมว่า่จะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS 
VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย *อสิระอาหารเย็นตาม
อธัยาศยั* 

21.35 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD503 
23.20 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

*********************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

10 – 13 มกราคม 2562 9,999 9,999 9,999 4,500 

17 – 20 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 

19 – 22 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 

21 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 12,999 12,999 12,999 4,500 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 12,999 12,999 12,999 4,500 

23 – 26 กมุภาพนัธ ์2562 12,999 12,999 12,999 4,500 

09 – 12 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 

 



 

14-  17 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 

16 – 19 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 

21 – 24 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 

22 – 25 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 

23 – 26 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 

28 – 31 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 

29 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 

30 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 

04 – 07 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 

11 – 14 เมษายน 2562 15,999 15,999 15,999 4,500 

13 – 16 เมษายน 2562 19,999 19,999 19,999 4,500 

18 – 21 เมษายน 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 

19 – 22 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 

20 – 23 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 

09 – 12 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 

23 – 26 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ใน
นามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ ผา้ไหม ไขม่กุ ใบชา ใยไผไ่หม หยก และรา้นจวิเวอรร์ ี ่ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้น
จําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 
ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุแหง่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 
• โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลูกคา้เป็น

หลัก 
• หมายเหต ุทีฮ่อ่งกงมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่าน

ใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคับลกุทัวรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      
 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 



 
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่วซีา่กรุ๊ป (วซีา่หนา้ดา่น) เขา้ประเทศจนี 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ด่าน (วซีา่กรุ๊ป) ผูเ้ดนิทาง
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,500 บาท** 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่

(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่
วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ทําเรือ่ง
ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิ
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิาร
ดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra 
Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
 
 
 
 

 



 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  
และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระ
คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานึงถงึความ
ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิด ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ 

และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมา
ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาด
บรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนือ้สัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่
เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับ
ในอตัราทีส่งูมาก  

 
 

 
 

 


