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มาเกา๊ ฮอ่งกง 

เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 

4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี(FD) 

 
  
 

 
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สุดคุม้!!! เทีย่ว 4 เมอืง ชมมรดกโลก , เทีย่วชมเมอืงตากอากาศจนีตอนใต ้ณ เมอืงจูไห ่ 

• ถา่ยรูปคูรู่ปป้ันสาวงามกลางทะเล “หวหีนี”่ เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงจูไห ่ 

• ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกงเป่ย สินคา้ราคาถูก..!!!! และชอ้ปป้ิงกบัสินคา้มากมายทีถ่นนนาธาน 

• ชมิขนมทารต์ไขข่ึน้ชือ่ของมาเก๊า  

• ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian Resort  

• เทีย่วชมหมูุบ่า้นฮากกากนัเคงิเป็นหมูบ่า้นพืน้เพของเมอืงเซนิเจิน้ 

• ชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นนํา้แบบ 3D แสง สี เสียง 

สกัการะสิ่งศกัดิส์ิทธิช์ ือ่ดงัของฮอ่งกงวดัแชกงหมวิ และรพีลสัเบย ์

 

 

       กําหนดการเดนิทาง 
 

เริม่เพยีง12,900.- 
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วนัที ่21-24 ก.พ.62 12,900.- 

วนัที ่28 ก.พ.-03 ม.ีค.62 12,900.- 

วนัที ่07-10 ม.ีค.62 12,900.- 

วนัที ่14-17 ม.ีค.62 12,900.- 

วนัที ่21-24 ม.ีค.62 12,900.- 

วนัที ่28-31 ม.ีค.62 12,900.- 

วนัที ่05-08 เม.ย.62 17,900.- 

วนัที ่12-15 เม.ย.62        19,900.- 

วนัที ่13-16 เม.ย.62 19,900.- 

วนัที ่18-21 เม.ย.62 12,900.- 

วนัที ่ 09-12 พ.ค.62 12,900.- 

วนัที ่16-19 พ.ค. 62 12,900.- 

วนัที ่23-26 พ.ค. 62 12,900.- 

วนัที ่30 พ.ค.-02 ม.ิย. 62 12,900.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรุงเทพ เชา้ เท ีย่ง คํ่า  

1. 
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล-โบสถ์เซ็นตป์อล- เวเน

เช ีย่น- จูไห่ 
✈ O O 

Jinjiang Inn Hotel 

หรือเทยีบเท่า 

2. 
จู่ไห่-ถนนคู่รกั-สาวงามหวหีน ี-่วดัผูโ่ถว-พระราชวงัหยวนหมงิ

หยวน–ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-เซนิเจิน้ 
O O O 

Higgert Hotelหรือ

เทยีบเท่า 

3. 
เซนิเจิน้-หมุ่บา้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ-ชมโชวม์่าน

นํา้ 3มติ ิ(3D Water Show) 
O O O 

Higgert Hotelหรือ

เทยีบเท่า 

4. 
เซนิเจิน้ - ฮ่องกง – วดัแชกง -วคิตอเรยีพคี-รพีลสัเบย ์ -อสิระชอ้ป

ป้ิงถนนนาธาน 
O O ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที่ 1: กรุงเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชี่ยน- จูไห ่

04.00 น. 
คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร์

เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ท ีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับท่าน 

06.35 น. 
     ออกเดนิทางสู่มาเก๊า  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD760 

     (บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

10.05 น.    
เดนิทางถงึสนามบนิมาเก๊า (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) ผ่านการตรวจเอกสารและ

สัมภาระในการเขา้เมอืง 
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“มาเก๊า”เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและ

ประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาตดัิง้เดมิจนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตุเกสได ้

เดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนีเ้พื่อตดิต่อคา้ขายกับชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนีท้ ีสํ่าคัญคอืชาว

โปรตุเกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่าง

มากมายทําใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่ ีก่ารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจน

สามารถเรยีกไดว่้าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชยี”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตก

ของสามเหลีย่มปากแม่น้ําเพิรล์ในอดตีมาเก๊าเป็นอาณานคิมของโปรตุเกส นานถงึ 400 ปี จนกระทั่งวันที1่9 

ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธส่ีงมอบมาเก๊าคนืใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจนี นับจากนัน้มาเก๊าได ้

กลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพิเศษของจนีอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมอืงการปกครองในรูปแบบของ

หนึง่ประเทศสองระบบ 

บา่ย       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

...จากน ัน้ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเลรูปองคเ์จา้แม่กวนอมิสัมฤทธิป์ระทบัยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึง่

ประเทศโปรตุเกสสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าเนือ่งในโอกาสส่งมอบคนืใหก้ับประเทศจนี ....จากนัน้นํา

ท่านมายังซากประตูโบสถเ์ซนตป์อลทีส่รา้งขึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 1835 ทําให ้

วทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยู่ตดิกับโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเช่นกันโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ วทิยาลัย

เซนตป์อล(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทียั่งหลงเหลอือยู่ของวทิยาลัยเซนตป์อลคอืประจักษ์พยาน

การก่อตัง้มหาวทิยาลัยของตะวันตกใน ภูมภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสูตรการศกึษาไวอ้ย่าง

พิถพีิถันขณะทีซ่ากประตูโบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณป์ระจําเมอืงมาเก๊าเซนาโดส้แควร ์ซึง่

โดดเด่นดว้ยพื้นถนนทีปู่ลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส อสิระให ้

ท่านไดเ้ดนิเท ีย่วและแวะซือ้สนิคา้ท ีม่ชีือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย... จากนัน้นําท่านแวะซือ้ขนม

พื้นเมอืงมาเก๊า ขนมทารต์ไข่และทองพับห่อสาหร่ายทีข่ ึน้ชือ่...นําทา่นชมThe Venetian Resortโรงแรมสุดหรู

เลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้่านอสิระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมอืงจําลองลาสเวกัส

และไดช้มทอ้งฟ้าจําลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศัยซึง่แบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL 

SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังใหท้่านไดสั้มผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนูต่างๆทีท่่านชืน่ชอบและ

รา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า300 รา้นเช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื 

ล่องเรอืกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ120เหรยีญ)ล่องไปตามคลองเวนชิภายใน

โรงแรมหรอืจะเสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุต่ํากว่า 21 ปี เขา้ไป

ภายในคาสโิน และไม่อนุญาตใหท้ําการบันทกึภาพใดๆภายในคาสโินทัง้สิน้และควรแต่งกายสุภาพ…เดนิทางสู่

จูไหโ่ดยรถโคช้ปรบัอากาศผา่นดา่นกงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง (ระยะทาง

ระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลา

ในการเดนิประมาณ 45-60นาทเีมอืงจูไห่เขตเศรษฐกจิพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี“จูไห่”ไดรั้บการยก

ย่องจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี” 
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ค่ํา        รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

       เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่กJinjiang Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่ 2: 
จูไ่ห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวีหนี-่วดัผู่โถว-พระราชวงัหยวนหมงิหยวน 

ช้อปป้ิงตลาดกงเป่ย-เซนิเจิน้ 

 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก 

 

จากนัน้ชมสัญลักษณ์ของเมอืงจูไห่ท ีม่ชีือ่เรยีกว่า “หวหีนี”่ รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถอืไข่มุกอยู่

รมิทะเล ...นําท่านสู่ วดัผูโ่ถว นมัสการองคสั์งกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจา้แม่กวนอมิ เพื่อความ

โชคด ีนมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้เพื่อการมสุีขสวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพื่ออายุยืนนาน

จากน ัน้เดนิทางผา่นชมถนนคูร่กั (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิซึง่ทาง

รัฐบาลเมอืงจูไห่ไดท้ําไวข้ึน้เพื่อเป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจและยังเป็นทีน่ยิมของบรรดาคู่รักทัง้หลาย  

กลางวนั       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร...เมนูพเิศษ เป๋าฮื้อ + ไวนแ์ดง 

 
 

..จากนัน้นําท่านสู่พระราชวังหยวนหมงิหยวน ทีม่สีวนคลา้ยกับพระราชวังหยวนหมงิ ณ กรุงปักกิง่ พระราชวัง

แห่งนี ้ถูกสรา้งขึน้ใหม่อกีครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชลินิ" ในเมอืงจูไห่ทําใหส้วนแห่งนีโ้อบลอ้มดว้ยขุนเขาที่

เขยีวชอุ่ม สวนหยวนหมงิ มเีนือ้ท ี ่1.39 ตารางกโิลเมตร มภูีเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นท ีร่าบ 

สิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ สรา้งขึน้เท่าของจรงิในอดตีทุกชิน้ ภายในสวนมทีะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่ม ี

ขนาดเท่ากับสวนเดมิในกรุงปกกิง่ เป็นศูนย์กลางลอ้มรอบดว้ยสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ กว่ารอ้ยชิน้ อาท ิเสาหนิคู่ 

สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ตําหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้นานา

ชนดิทีต่ลาดใตด้นิกงเป่ยเสมอืนเดนิอยู่ใน LOWU CENTRE  ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสนิคา้ราคาถูกทัง้ 

กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดังต่างๆ หรอืเลอืกซือ้เสือ้ผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดับสําหรับคุณผูห้ญงิหลังจาก

นัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซนิเจิน้ (โดยรถโคช้) ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพิเศษของมณฑล

กวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ท ีสํ่าคัญของจนีทาง                                                                            

ตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอกีดว้ย.. 

 

ค่ํา       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

      เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก Higgert Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่ 3: 
เซนิเจิน้-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ช้อปป้ิงตลาดตงเหมนิ-ชมโชว์มา่นนํา้ 3มติ ิ(3D Water 
Show) 
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เชา้        รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก 

 

นําท่านเดนิทางสู่ศูนย์สมุนไพรจนีหรอืบัวหมิะ และชมสินคา้พื้นเมือง

ของเมอืงจูไห่ อาทเิช่น ใบชา หยก ครมีไข่มุก ผา้ไหมยางพารา ฯลฯ 

จากนัน้นําทุกท่านสู่หมู่บา้นฮากกากันเคงิถูกสรา้งขึน้ตามสไตลก์ารสรา้ง

บา้นของชาวฮากกา  ก่อนหนา้ทีเ่มอืงเซนิเจิน้จะถูกแต่งตั้งใหเ้ป็นเขต

เศรษฐกจิแห่งแรกของประเทศจนี คนพื้นเพของเมอืงเซนิเจิ้นลว้นเป็น

ชาวฮากกาทัง้สิน้ เพื่อใหค้นรุ่นหลังไดรํ้าลกึ และ ศกึษาถงึความเป็นมา

ของเซนิเจิน้ รัฐบาลจนีจงึไดล้งทุนใหม้กีารสรา้งหมู่บา้นฮากกากันเคิง

ขึน้ ท ีน่ ีเ่ราจะไดเ้ห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจนีฮากกา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเรือ่งของการตกแต่งอาคารบา้น อาหารการกนิ ประวัตคิวามเป็นมาของชาวจนีฮากกาในอดตี นําท่าน

เดนิทางสู่ศูนย์สมุนไพรจนีหรอืบัวหมิะ และชมสนิคา้พื้นเมอืงของเมอืงเซนิเจิน้ อาทเิช่น ใบชา หยก ครมีไข่มุก 

ผา้ไหม ฯลฯ เพื่อฝากคนทีท่่านรั 

กลางวนั       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

...จากนัน้เดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศูนย์รวมแห่งการชอ้ปป้ิง

สนิคา้ภายในประเทศ ทีน่ ีนั่บว่าเป็นสถานทีท่ ีนั่กท่องเท ีย่วนิยมมาช ้

อปป้ิง เพราะนอกจากทีน่ ีจ่ะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแลว้ยังเป็นแหล่งรวม

เรือ่งอาหารการกนิอกีดว้ย ท ีน่ ีม่สีนิคา้หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเล่น ราคาไม่แพงเรียกว่าใครชอบ

ต่อรับรองว่าสนุกแน่ๆ...นําท่านชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็น

โชวม์่านน้ําแบบ 3D เป็นโชวท์ ีเ่ก ีย่วกับเด็กหญงิผูก้ลา้กับลิงวิเศษที่

ออกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชีือ่ว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอา

มาช่วยนกทีถู่กทําลายจากมนต(์มลพิษ)ในป่าโกงกาง ทีใ่ชทุ้นสรา้ง

กว่า 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ่ที่

สามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืนในการสรา้งแท่นแสดงบนน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นท ี ่

5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหม่และเป็นความทา้ทายเกีย่วกับเทคโนโลยี และสรา้งเพื่อเป็นตัวแทนของ

ธรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีทีัง้หมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  

การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร ์ ไฟ  เครือ่งเปล่งแสง  ม่านน้ํา  ระเบดิน้ํา ฯลฯ กว่า600ชนดิ  เป็นโชวน้ํ์า

ทีใ่หญ่และทันสมัยทีสุ่ดในโลก โชวก์ารแสดงสือ่ประสมในช่วงเวลากลางคนื เป็นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรอื OCT 

ค่ํา       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

       เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก Higgert hotelหรอืเทยีบเท่า 

  

วนัที่ 4: เซินเจิน้ - ฮ่องกง – วดัแชกง –วคิตอเรยีพคี - รพีลสัเบย ์-อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

เดนิทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟวดัแชกงหมวิเป็นวัดเก่าแก่ท ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายุกว่า 300 ปีตั ้งอยู่ในเขต 

Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถ ึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมี

เหตุการณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดท้ําวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทั่วไปยกย่องและคน

จนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้ง

ไปหมุนกังหันนําโชคทีตั่ง้อยู่ในวัดเพื่อจะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจริญกา้วหนา้ดา้น

หนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่ง
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รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, 

เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏิท ินจีน

ชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมาวัดนีเ้พื่อถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิง่ช่ัวรา้ยและโรคภัยไข ้

เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดเีขา้มาแทน  ...นําท่านชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮ่องกงบรเิวณยอดเขา 

The Peak หรอื วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับววิทวิทัศนข์องตกึสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวท ี่สูง

ท ีสุ่ด และสวยทีสุ่ดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชืน่ สามารถชมทัศนยีภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและ

เกาลูน ไดท้ัง้เกาะอย่างชัดเจน  เป็นจุดชมววิ ชมไฟตกึสูงในฮ่องกง ยอดเขาทีสู่ง 552 เมตรจากระดับน้ําทะเล 

ตัง้อยู่ในเกาะฮ่องกง ทีด่า้นบนของ The Peak มอีาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรอื ครึง่วงกลมสูง 7 ชัน้ 

ภายในอาคารมพีิพิธภัณฑหุ่์นขึผ้ึง้มาดามทุสโซ่ (Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขาย

ของทีร่ะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของฝาก รา้นขายของ Brand name เป็นแหล่งชอปป้ิงที่สูงท ี่สุดใน

ฮ่องกงนําทา่นนมัสการ วัดเจา้แม่กวนอิม  ณ หาดรพีลัสเ์บย์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมี

นักทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาสักการบชูาขอพรศักดิส์ทิธิ์จากเจา้แม่กวนอิม  และขอพรจากเทพ

เจา้องคอ์ื่นๆ ดว้ย อาทเิชน่ ขอพรโชคลาภ ความร่ํารวยจากเทพไฉ่ซิงเอี้ย ,ขอพรเรื่องความรัก ให ้

สมหวังในรัก ขอพรไดจ้ากเทพแหง่ความรัก และเทพเจา้แหง่โชคลาภองคอ์ื่นๆ ณ ชายหาดรีพัลสเ์บย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 

จากน ัน้นําชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเร ื่องการออกแบบ

เครือ่งประดบัทา่นสามารถหาซื้อไดใ้นราคาพเิศษ !!และนําท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนต่างๆอีก

มากมาย   ...หลังจากนัน้ ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ 

Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, 

Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  หา้งขายของเด็กเล่น Toy r'usรา้นช ้

อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria   
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ค่ํา        รับประทานอาหารคําอสิระตามอัธยาศัย 

22.20น. 
       ออกเดนิทางจากสนามบนิฮ่องกงเพื่อเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท ี่ยวบินที ่

FD503(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

00.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ….  

 
 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดท้ ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
 

 

 
โปรแกรม : มาเกา๊ ฮอ่งกงเป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง  4วนั 3คนื 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี FD (GO1MFM-FD010) 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก3-18ปี(เสรมิ

เตยีง) 
เด็ก3-18ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
พักเดีย่วเพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวมต๋ัว 

21-24 กุมภาพันธ ์2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค.2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

07-10 มนีาคม 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

14-17 มนีาคม 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

21-24 มนีาคม 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

28-31 มนีาคม 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

05-08 เมษายน 2562 17,900.- 20,900.- 20,900.- 6,000.- - 

12-15 เมษายน 2562 19,900.- 22,900.- 22,900.- 6,000.- - 

13-16 เมษายน 2562 19,900.- 22,900.- 22,900.- 6,000.- - 

18-21 เมษายน 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

09-12 พฤษภาคม 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

16-19 พฤษภาคม 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

23-26 พฤษภาคม 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

30 พ.ค.-02ม.ิย. 2562 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000.- - 

"ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ)  ท่านละ 5,000 ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเครือ่งบนิ" 
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หมายเหตุ 

1. สําหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2. ราคาเด็กต่ํากว่า 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทัวรข์า้งตน้ 3,000 บาท/ท่าน 
 

 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แล้วแตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  
** แจกนํา้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิเก็บเพิม่ 3,000บาท** 

 

 ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห ่เซินเจิน้)
กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์ินคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้
ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึ่งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีน
ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื้อหรอืไมซ่ื้อขึน้อยูก่บั
ความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิ้น  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนี
ทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 

 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ 

- กรณท่ีานมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ที่นั่งจากชั ้นประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์ จะตอ้ง

ดําเนนิก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระทําที่เคาน ์เตอร์สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน้  

2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับเทยีบเท่า 

** ในกรณทีีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทาง

บริษัทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป **  

ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้ 

3. เจา้หนา้ทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

4. ค่านํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิ [แอร์เอเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอ

มเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮ่องกงแอร์ไลน ์20 กโิล / คาเธ่ย์แปซฟิิค 20 กโิล] ค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงือ่นไข

ของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรียกเก็บ 

5. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาหบาลกรณเีกดิ

อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์  

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกับทางบริษัทได ้ **  

- เบีย้ประกันเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น , รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือ

เสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น , รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือ

เสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

6. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

7. ค่าวซี่ากรุ๊ปแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม่สามารถทําคนืไดใ้นกรณลูีกคา้ทีม่วีซี่าอยู่แลว้และสําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 

8. กรณทีีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซี่ากรุ๊ป 144 ช่ัวโมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวซี่าทีเ่กดิข ึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวน

สทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 
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1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ่้ายอ ืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์  

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีนํ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

5. ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่และทปิพนักงานขับรถ (1,000 บาท ต่อท่าน) ทปิหวัหนา้ทัวร์ (ตามความประทับใจ) 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. การเดนิทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมผูีโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณทีีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมกีาร   คอนเฟริมเดนิทางก่อน

ทุกครั้ง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การชําระค่าบริการ 

3.1.  กรุณาชําระยอดมัดจํา 10,000 บาท ภายใน 36 ชม.  

 4.   การยกเลกิและคนืค่าทัวร์หลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจํา 

4.1  แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง30 วัน  คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ ์ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4.4 สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผูย้ื่นวซี่าให ้ เม ือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจําทั้งหมด 

4.5 บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไม่ครบตามจํานวนที่

บริษัทฯกําหนดไว ้ (10 ท่านขึน้ไป) เน ือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดนิทางอ ืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บริษัทตอ้ง

นําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

4.6 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืได ้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าหอ้ง 

ค่าธรรมเนยีมวซี่าตามทีส่ถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ ืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ตามจริง ในกรณทีีไ่ม่สามารถเดนิทางได  ้

4.7 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกับสายการ

บนิและค่ามัดจําทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา   หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ย

กรณใีดๆ 

4.8 กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

**สําคญั!! บรษิทั ทาํธุรกจิเพือ่การทอ่งเท ีย่วเทา่น ัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเข้าเมอืง ท ัง้ไทยและฮ่องกง เซนิเจิน้ จูไห่ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ท ีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เม ืองดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ ม่

สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆได้ท ัง้สิน้** 

4.9 เม ือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิ ์

ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการจอง  

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ี ทีน่ั่งจะยืนยันเม ือ่ไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ีเ่ด ินทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยื่นวซี่า ภายใน 3 วันนับจากวัน

จอง หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวร์โดยอัตโนมัต ิ  

3. เม ือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซี่าไดทั้นท ี  

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณลีูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดง

ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่  

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เน ือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวร์มคีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด  

 

หมายเหตุ 
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1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางในกรณทีีม่ ีผูร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน ือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อันเน ือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

6. เม ือ่ท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั ้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 
สายการบนิ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลฮ่องกง
ดอลล่า 

 
 


