
 

 
 
 
 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ - มาเกา๊ - วดัอามา่ - เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล วหิารเซนตป์อล - เวเนเชีย่น - เดอะปารเิซยีน - จไูห ่
04.00 น พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์2 สายการบนิ AIR ASIA พบเจา้หนา้ทีท่ าการเชค็อนิตัว๋ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
06.45 น. บนิลดัฟ้าสู ่มาเกา๊ โดยเทีย่วบนิ FD760  

10.20 น. ถงึสนามบนิ มาเก๊า หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดนิทางสู ่มาเก๊า ซึง่เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตร์อัน

ยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแคห่มู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้น
เป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ตดิตอ่คา้ขาย

กับชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่ส าคัญคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้น
สถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสาน

ระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรยีกไดว้า่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี"     
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ เป็นวัดทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุและเก็บรักษาศลิปะวัตถุเกา่แกซ่ึง่มมีูลคา่มหาศาลไวม้ากมาย

เป็นอาคารสถาปัตยกรรมทีค่งอยู่มาไดย้าวนานทีส่ดุของมาเก๊า ในบรเิวณวัดมศีาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอ

เมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอมิ HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO 
CHANLIN 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

จากนัน้ผา่นชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ัง้องค ์มคีวามสงู 18 เมตร
หนักกว่า 1.8 ตัน ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลอืงอร่าม

งดงามจับตา เจา้แมก่วนอมิองคน์ีเ้ป็นเจา้แมก่วนอมิลกูครึง่ คอืปัน้เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แตว่า่กลับมพีระพักตรเ์ป็นหนา้

พระแมม่าร ีทีเ่ป็นเชน่นีก็้เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตเุกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสทีส่ง่
มอบมาเก๊าคนืใหก้ับจนี และน าทา่นชม วหิารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นสว่นหนึง่ของวทิยาลัยเซนตป์อล ซึง่

กอ่ตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชยีตะวันออก โบสถ์
เซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แตถู่กท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ จนกระทั่งเกดิเพลงิไหมใ้นปี 

1835 ทัง้วทิยาลัย และโบสถถ์ูกท าลายจนเหลอืแต่ดา้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ่ และบันไดดา้นหนา้ของตกึ

แสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมอียูท่ีน่ีเ่พยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ในโลก 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   

 
 



 

ถา้เมือ่ไหร่ก็ตามทีค่ณุมาเยอืนมาเกา๊ “ทารต์ไข”่ คอืขนมทีจ่ะตอ้งลองทาน  ถา้
ไมไ่ดล้องทาน จะถอืวา่พลาดมาก เพราะทารต์ไขข่องมาเก๊า แป้งจะบางและกรอบมาก 

สว่นสงัขยาจะหอมและหวานแตไ่มม่าก ยิง่ถา้ไดท้านตอนทีเ่พิง่อบเสร็จรอ้นๆ  บอกได ้

เลยวา่ ฟินมาก   
 

 
 

 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่THE PARISIAN MACAO  ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอ

เฟล ทีจ่ าลองมาจากฝร่ังเศส  ซึง่หอไอเฟลทีม่าเก๊าถอืไดว้่าเป็นหอไอเฟลจ าลองทีใ่หญ่ทีส่ดุและเหมอืนจรงิทีส่ดุใน
โลก โดยมกีารประดบัไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมคีวามสงูถงึ 38 ชัน้ โดยทา่นสามารถขึน้ไปชมววิทีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 37 

โดยทีช่ัน้นีท้า่นจะสามารถมองเห็นประเทศจนี และววิพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเกา๊ สามารถขึน้ชมววิไดต้ัง้แตเ่วลา 
11.00 - 22.00 น.  (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  

 
 

น าทา่นเยีย่มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรูระดับ 6 ดาว เชญิทา่นสมัผัสบรรยกาศของลาสเวกัส
แห่งใหม่ของเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คน

แนลชอ๊ป พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายกวา่ 350 รา้น  อาท ิRolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, 

Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess 
เ ป็นตน้ นอกจากรา้นคา้แบรนด์เนมแลว้ ภายในยังมี

รา้นอาหารภัตตาคารต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลือกลองทานกว่า   
30 รา้น หรือจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซน

ใหญ่ แต่ในสว่นของคาสโินนั้นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีจะไม่
สามารถเขา้ไปในบรเิวณดา้นในได ้



 

 หรอืหากท่านตอ้งการเปลีย่นบรรยากาศ สามารถน่ังเรือกอนโดลา่ได ้โดยจะมคีา่ใชจ้่าย ท่านละ  128 เหรยีญ

ฮอ่งกง โดยสามารถน่ังไดล้ าละ  4 ทา่น  เรอืจะลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรม ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศ  2 ขา้ง
ทาง  ใชเ้วลาลอ่งประมาณ  15 นาท ี 

 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (2)  
พักที ่ JINJIANG HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง       ถนนคูร่กั The Lover’s Road – ชมรูปปัน้สาวงามหวหีนี ่จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ - สวนหยวนหมงิหยวน ชมสดุ

ยอดโชวก์ารแสดงยอ้นยุค 
เชา้ บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) จากนั้นน าท่านน่ังรถผ่านชมทวิทัศน์ของ ถนนคู่รกั The 

Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดต้กแตง่ภูมทิัศน์ ไดอ้ย่างสวยงาม

เหมาะส าหรับพักผอ่นหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ ือ่วา่ถนนคูรั่ก ก็เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ไดม้กีารน าเกา้อี ้
หรอืมา้น่ังซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเทา่นัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคูรั่ก ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก แวะถา่ยรูปกบัสาว

งามหวหีนี ่ จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสญัลักษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณอา่วเซยีงหู เป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 
เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล และชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี ยาบวัหมิะ สรรพคณุหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผล

ไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวงฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ แวะใหท้า่นไดเ้ยีย่มชม ไขมุ่ก ซึง่เป็นไขม่กุน ้าจดืขึน้ชือ่ของเมอืงจนี 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   

แวะชม ผลติภณัฑท์ีท่ าจากผา้ไหมจนี ทีม่ชี ือ่เสยีงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมทีห่่มอุน่ในหนา้หนาว และเย็นสบายในหนา้
รอ้น น าทา่นชม สวนหยวนหมงิหยวน ซึง่เป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมงิทีน่ครปักกิง่ หลังถูกท าลายโดยพันธมติร

ในปี ค.ศ. 1860 และเสยีหายจนยากแกก่ารบรูณะ พระราชวังหยวนหมงิใหม่ไดง้บประมาณกอ่สรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน 
สรา้งขึน้ใหม่อกีครัง้ ณ ใจกลางของ ภูเขาชลินิ ในเมอืงจูไห่ ท าใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้มดว้ยขุนเขาทีเ่ขยีวชอุ่ม และมี

พื้นทีค่รอบคลุมทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเท่ากับสวนเดมิในกรุงปักกิง่ สิง่ทีท่ าใหส้วน

หยวนหมงิหยวนแหง่ใหม่ มคีวามแตกตา่งกับสวนเกา่ทีปั่กกิง่ คอืการเพิม่เตมิและตกแตกสวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวันตก
ผสมกับศลิปะจนี สวนหยวนหมงิหยวนใหม่ จงึถอืไดว้า่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่จ าลองมาจากสถานทีใ่นประวัตศิาสตร ์

มคีณุคา่ทัง้ในแงว่ฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์และธรุกจิการทอ่งเทีย่ว สวนนี้ไดเ้ปิดใหบ้คุคลเขา้ชมตัง้แตว่ันที ่1กมุภาพันธ ์
ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มภีเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ทีร่าบ สิง่กอ่สรา้งตา่งๆ สรา้งขึน้เทา่ของจรงิในอดตีทกุ

ชิน้  มีมากกว่า 100 ชิน้ อาท ิเสาหนิคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว 

จากนั้นชม โชวก์ารแสดง ที่จะพาท่านยอ้นกลับไปในสมัยราชวงศ์ช ิงที่มีความเจริญกา้วหนา้ทางศิลปะ ซึ่ง
ประกอบดว้ยการถวายเครื่องราชบรรณนาการใหก้ับฮ่องเต ้และโชวก์ารแสดง ของเหล่านางก านัน หลากหลายชดุการ

แสดง หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรอืเหตุสุดวสิยั ไมส่ามารถดูโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิคา่โชวท์า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง 



 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  เมนูพเิศษ!! เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

พักที ่ JINJIANG HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม วดัผูโ่ถว - เซิน่เจ ิน้ - Splendid Of China – ชอ้ปป้ิงหลอวู ่
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) จากนัน้น าทา่นชม วดัผูโ่ถว นมัสการองคส์ังกระจายเพื่อความ

อุดมสมบูรณ์ นมัสการเจา้แม่กวนอมิ เพื่อความโชคดี นมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้เพื่อการมีสุขสวัสดแีละนมัสการ

พระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพือ่อายยุนืนานจากนัน้น าทา่นชมโรงงานผลติหยกทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศจนี 



 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) น าทา่นชม Splendid Of China ภายในจ าลองสถานทีส่ าคัญๆของเมอืง

จนีวา่กันวา่เมือ่มาเทีย่วเมอืงจ าลองจนีเพยีงวันเดยีวก็สามารถเขา้ใจประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานกวา่ 5,000 ปี ของจนีได ้
ทนัท ีเพราะทีน่ีไ่ดจ้ าลองสถานทีส่ าคญั ๆ ของจนีไวด้ว้ยกันมากมาย อาท ิก าแพง เมอืงจนี กองทหารดนิเผาและมา้ศกึ

ของของจิน๋ซฮีอ่งเต ้พระราชวังฤดรูอ้น พระราชวังโปตาลาจากธเิบต รวมถงึสสุานและหลมุฝังศพของบคุคลส าคัญของ
จนีไม่วา่จะเป็นกษัตรยิห์วงตี ้เจงกสิข่าน,ดร.ซนุยัดเซ็น นอกจากนี้ในพืน้ทีอ่ันกวา้งขวางของเมอืงจ าลองยังมอีาหาร

นานาชนดิจากมณฑลตา่งๆ ของจนีไวใ้หเ้ลอืกลิม้ลอง รวมถงึซึง่การแสดงศลิปวัฒนธรรมจนีอันตระการตา และการจัด

แสดงงานหัตถกรรมทีส่วยงามซึง่สามารถซือ้กลับไปเป็นทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย จากนั้นทัง้ชมโชวศ์ลิปวัฒนธรรมจีนอัน
ตระการตาแสดงกลางแจง้ใหช้มอาท ิแสดงการรบของชาวมองโกเลยีและการต่อสูผ่าดโผนบนหลังมา้ และใหท้่านได ้

ชม หมูบ่า้นวฒันธรรม CULTURAL VILLAGE เป็นหมู่บา้นทีจ่ าลองชวีติ ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชนเผ่า 
นอ้ยใหญ่ของมณฑลตา่งๆ ทั่วประเทศจนี กวา่ 56 เผ่าการแสดงศลิปวัฒนธรรมจนีอันตระการตา และการจัดแสดงงาน

หัตถกรรมทีส่วยงามซึง่สามารถซือ้กลับไปเป็นทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (8) เมนูพเิศษ!! เป็ดปกักิง่ 
น าท่านเดนิทางสู่ทีช่อ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจิน้ “Lowu City”คนไทยรูจ้ักในนามมาบุญครอง

เมอืงไทยมสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู่ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากส าหรับคนทีท่่านรักและตัวทา่นเอง ไม่วา่จะ
เป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า นาฬกิา,อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ มใีหไ้ดเ้ลอืกสรรมากมาย ทกุชิน้ลว้นเป็นของเลยีนแบบ 

พักที ่ HONG LI LAI HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 



 

วนัทีส่ ี ่ เซนิเจ ิน้ - ฮอ่งกง – วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรุงเทพ ฯ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

หลังอาหารเชา้ น าทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยรถโคช้เพือ่น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีก
วดันีว้า่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวดัเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี โดยชาวฮอ่งกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนี้เพือ่ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง 

ไรโ้รคภัย ซึง่วดัแหง่นีเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลกัของวัดคอืเทพหวงัตา้เซยีน 

 

 
 
 
 
 

วธิกีารอธษิฐานขอคู ่ขัน้แรกก็ท านิว้ตามแบบในรูป
เลยเอานิว้โป้งกดปลายนิว้นาง แลว้เอานิว้กอ้ยสอดเขา้ไป

ในรูของนิ้วนางทัง้ 2 ขา้ง ค่อยๆ ท า ใจเย็นๆ ไม่ยาก
เกนิไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ตอ้งตกใจว่าจะท าไดม้ั ้ย 

เพราะบริเวณดา้นขา้งจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดย
ละเอยีดอกีครัง้ 

 

 
 

บรเิวณดา้นขา้งวดัจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว หรอืทีรู่จ้ักกันในนามเทพเจา้แห่ง
จันทรา เทพเจา้แห่งความรัก และการแตง่งาน โดยเทพเจา้หยกโหลวจะคอยท าหนา้ทีจ่ดรายชือ่คูรั่ก จงึเชือ่กันว่า

สมดุทีผู่เ้ฒา่ถอืในมอื คอืบญัชรีายชือ่คูรั่กทีจ่ะไดรั้บค าอวยพรใหอ้ยูคู่ก่นัอยา่งร่มเย็นเป็นสขุ  
 

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจ้ดุธปูขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้องค์

เจา้พ่อแชกง จากนัน้ใหท้า่นหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพ
แข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กันวา่หากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป 

และน าพาสิง่ดีๆ เขา้มา 
 



 

ต านานวัดแชกง หรือเรียกอกีชือ่หนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึ่งวัดทีม่ีประวัตศิาสตร์อันยาวนาน สรา้งมา
ตัง้แต ่300 ปีกอ่น ตามต านานเลา่กันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกให ้

ชาวบา้นพับกังหันลมแลว้น าไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวาม

เชือ่วา่กังหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชัว่รา้ยทีก่ าลังจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกงแห่งนี้ช ึน้ เพือ่ระลกึ
ถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบชูาเพือ่ไมใ่หม้สี ิง่ไม่ไดเ้กดิขึน้ 

 
 

น าท่านเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ที่
ไดรั้บรางวัลอันดับเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อ

ใบพัดของกังหันวัดแชกง มาท าเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี ้ แหวน  

ก าไล เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดบัตดิตวั และเสรมิดวงชะตา 
น าท่านชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก  หรือ

สตัวน์ าโชคอยา่งป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของ
ทีร่ะลกึ หรอืน าโชคแดต่วัทา่นเอง  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  

น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ัน้อสิระให้

ทา่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของท ัง้เครือ่งหนงั, เครือ่ง

กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพื้นเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอัน
ซับซอ้นมากมายม ี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ย

หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู่ และมทีางเชือ่มตดิตอ่กันสามารถเดนิทะลุถงึกันได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้า่นได้
เลอืกซือ้ ไม่วา่จะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, 

BOSSINI และอกีมากมาย *อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 

21.35 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD503 
23.20 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

*********************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

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 ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ทา่น 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื บวัหมิะ ผา้ไหม ไขมุ่ก ใบชา ใยไผไ่หม หยก และรา้นจวิเวอรร์ ี ่ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้

หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้
รา้นรฐับาลทกุแหง่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน 

/ รา้น 
 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 หมายเหต ุทีฮ่อ่งกงมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายวันสดุทา้ยลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็

ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคบัลกุทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่วซีา่กรุ๊ป (วซีา่หนา้ดา่น) เขา้ประเทศจนี 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเดีย่วเขา้ประเทศจีน **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซี่าหนา้ด่าน (วซี่ากรุ๊ป) ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,500 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อื
วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 



 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย

การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วัน

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกัน
ทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  
 

 
 

 


