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HILIGHT  

•สดุคุม้!!! เทีย่ว 4 เมอืง ชมมรดกโลก , เทีย่วชม 
  เมอืงตากอากาศจนีตอนใต ้ณ เมอืงจไูห ่ 

•ถา่ยรปูคูร่ปูปัน้สาวงามกลางทะเล “หวหีนี”่ เป็น’ 
  สญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห ่ 

•ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกงเป่ย สนิคา้ราคาถกู..!!!!  
  และชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้มากมายทีถ่นนนาธาน 
•ชมิขนมทารต์ไขข่ ึน้ชือ่ของมาเกา๊  

•ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian  
  Resort  

•เทีย่วชมหมุูบ่า้นฮากกากนัเคงิเป็นหมูบ่า้นพืน้เพ 
  ของเมอืงเซนิเจ ิน้ 
•ชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นน า้ 

  แบบ 3D แสง ส ีเสยีง 
  สกัการะสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิช์ ือ่ดงัของฮอ่งกงวดัแชกงหมวิ   

  และรพีลสัเบย ์

วนัที1่. กรงุเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล- 

โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชีย่น- จไูห ่

วนัที2่. จูไ่ห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี-่วดัผูโ่ถว- 

พระราชวงัหยวนหมงิหยวน–ชอ้ปป้ิงตลาดกง

เป่ย-เซนิเจ ิน้ 

วนัที3่. เซนิเจ ิน้-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปป้ิงตลาด

ตงเหมนิ-ชมโชวม์า่นน า้ 3มติ ิ(3D Water 

Show) 

วนัที4่. เซนิเจ ิน้ - ฮอ่งกง – วดัแชกง -วคิตอเรยีพคี-

รพีลสัเบย ์–อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-

กรงุเทพฯ 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี [FD] 

เดนิทาง: พ.ค-ต.ค. 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 12,900.- 

สดุคุม้..มาเกา๊ ฮอ่งกง 

4 เมอืง คกึคะนอง 

4D3N     
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 กําหนดการเดนิทาง 

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.- 

วนัที ่06-09 ม.ิย. 62 12,900.- 

วนัที ่13-16 ม.ิย. 62 12,900.- 

วนัที ่20-23 ม.ิย. 62 12,900.- 

วนัที ่27-30 ม.ิย. 62 12,900.- 

วนัที ่04-07 ก.ค. 62 13,900.- 

วนัที ่11-14 ก.ค. 62 13,900.- 

วนัที ่26-29 ก.ค. 62 17,900.- 

วนัที ่9-12 ส.ค. 62 17,900.- 

วนัที ่29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 13,900.- 

วนัที ่11-14 ต.ค. 62 17,900.- 

วนัที ่20-23 ต.ค. 62 17,900.- 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล- 
โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชีย่น- จไูห ่ ✈ 🍽 🍽 

Jinjiang Inn 
Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 

2 

จูไ่ห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี-่วดัผูโ่ถว- 

พระราชวงัหยวนหมงิหยวน–ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-เซนิ

เจ ิน้ 
🍽  🍽 🍽 

Higgert Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เซนิเจ ิน้-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ-
ชมโชวม์า่นนํา้ 3มติ ิ(3D Water Show) 🍽 🍽 🍽 

Higgert Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เซนิเจ ิน้ - ฮอ่งกง – วดัแชกง -วคิตอเรยีพคี-รพีลสัเบย ์

–อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-กรงุเทพฯ 🍽 x ✈ 

 

 

** ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 
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รเดนิทางโปรแกรมการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1: 
กรงุเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชีย่น- จู

ไห ่

04.00 น. 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีม

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

06.35 น. 
     ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD760 

     (บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

10.05 น.    
เดนิทางถงึสนามบนิมาเกา๊ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) ผ่านการ

ตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมอืง 

 

“มาเกา๊”เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีง

แคห่มู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาติ

ดัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบ

นี้เพือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี้ทีส่าํคญัคอืชาว

โปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรม

ของชาตติะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมายทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสาน

ระหวา่งวัฒนธรรมตะวนัออกและตะวันตกอยา่งลงตวัจนสามารถเรยีกไดว้่าเป็น “ยุโรป

ใจกลางเอเชยี”มาเกา๊อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของ

สามเหลีย่มปากแม่น้ําเพริล์ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของโปรตเุกส นานถงึ 400 ปี 

จนกระทัง่วันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสทําพธิสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บั

สาธารณรฐัประชาชนจนี นับจากนัน้มาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของ

จนีอยา่งสมบูรณ์แตย่ังคงสภาพการเมอืงการปกครองในรปูแบบของหนึง่ประเทศสอง

ระบบ 

กลางวนั       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

...จากน ัน้ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเลรูปองคเ์จา้แม่กวนอมิสมัฤทธิป์ระทบัยนืบน

โคมทรงดอกบัว ซึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนื่องใน

โอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี ....จากนัน้นําทา่นมายังซากประตโูบสถเ์ซนต์

ปอลทีส่รา้งขึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 ทําใหว้ทิยาลยั

เซนตป์อลทีอ่ยู่ตดิกบัโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอี

เดมิ วทิยาลยัเซนตป์อล(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทีย่ังหลงเหลอือยู่ของ

วทิยาลยัเซนตป์อลคอืประจักษ์พยานการกอ่ตัง้มหาวทิยาลยัของตะวันตกใน ภมูภิาค

ตะวันออกไกลและไดร้ับการวางหลกัสตูรการศกึษาไวอ้ยา่งพถิพีถินัขณะทีซ่ากประตู

โบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบนัถกูมาเป็นสญัลกัษณป์ระจําเมอืงมาเกา๊เซนาโดส้แควร ์ซ ึง่

โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีปู่ลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ย

สถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง

และสนิคา้แผงลอยมากมาย... จากนัน้นําทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ ขนมทารต์

ไขแ่ละทองพับหอ่สาหรา่ยทีข่ ึน้ชือ่...นําทา่นชมThe Venetian Resortโรงแรมสดุหรู

เลศิอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสัใหท้า่นอสิระพักผ่อนถา่ยรปูและชมความงาม

สมัผัสเมอืงจําลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจําลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตาม

อัธยาศยัซึง่แบ่งเป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดงัใหท้า่น

ไดส้มัผัสกบัภตัตาคารกว่า 30 แห่ง เพือ่ล ิม้ลองเมนูตา่งๆทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบ

รนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้นเชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL 
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ฯลฯ หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาทา่นละ120เหรยีญ) 

ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะเสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซน

ใหญ่ ** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุตํา่กว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไม่อนุญาต

ใหทํ้าการบนัทกึภาพใดๆภายในคาสโินทัง้ส ิน้และควรแตง่กายสภุาพ…เดนิทางสูจ่ไูห่

โดยรถโคช้ปรบัอากาศผา่นดา่นกงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของ

ทา่นเอง (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทางขา้มดา่น

และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60นาทเีมอืง

จูไห่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี“จูไห”่ไดร้ับการยกย่องจาก

สหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์ห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี” 

คํา่        รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักJinjiang Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 
จูไ่ห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี-่วดัผูโ่ถว-พระราชวงัหยวนหมงิหยวน 

ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-เซนิเจ ิน้ 

 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก 

 

จากนัน้ชมสญัลกัษณ์ของเมอืงจูไห่ทีม่ชี ือ่เรยีกว่า “หวหีนี”่ รูปปั้นสาวงามกลางทะเล

สงู 8.7 เมตร ถอืไขมุ่กอยู่รมิทะเล ...นําทา่นสู ่วดัผูโ่ถว นมัสการองคส์งักระจายเพือ่

ความอุดมสมบรูณ์ นมัสการเจา้แม่กวนอมิ เพือ่ความโชคด ีนมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้

เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพือ่อายุยนืนานจากน ัน้เดนิ

ทางผา่นชมถนนคูร่กั (The Lover Road) ซ ึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมน

ตกิซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจูไห่ไดทํ้าไวข้ ึน้เพือ่เป็นสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจและยังเป็นที่

นยิมของบรรดาคูร่ักทัง้หลาย 

กลางวนั       รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร...เมนพูเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 

 

 

..จากนัน้นําทา่นสูพ่ระราชวังหยวนหมงิหยวน ทีม่สีวนคลา้ยกบัพระราชวังหยวนหมงิ 

ณ กรุงปักกิง่ พระราชวังแห่งนี้ ถกูสรา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลางของ "ภเูขาชลินิ" ใน

เมอืงจูไห่ทําใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีวชอุ่ม สวนหยวนหมงิ มเีนื้อที ่

1.39 ตารางกโิลเมตร มภีเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ทีร่าบ ส ิง่กอ่สรา้งตา่ง 

ๆ สรา้งข ึน้เทา่ของจรงิในอดตีทกุช ิน้ ภายในสวนมทีะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร 

ซึง่มขีนาดเทา่กบัสวนเดมิในกรุงปกกิง่ เป็นศนูยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ 

กว่ารอ้ยช ิน้ อาท ิเสาหนิคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ตําหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ 

สะพานเกา้เลีย้ว จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนดิทีต่ลาดใตด้นิกงเป่ยเสมอืน

เดนิอยู่ใน LOWU CENTRE  ทา่นจะสนุกสนานกบัการตอ่รองสนิคา้ราคาถกูทัง้ กระเป๋า 

กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดงัตา่งๆ หรอืเลอืกซือ้เสือ้ผา้ ถงุเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดบัสาํหรับ

คณุผูห้ญงิหลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้ (โดยรถโคช้) ซึง่เป็นเมอืง 1 

ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ที่

สาํคญัของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมัยอกีดว้ย.. 

คํา่       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Higgert Hotelหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3: 
เซนิเจ ิน้-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ-ชมโชวม์า่นนํา้ 3
มติ ิ(3D Water Show) 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก 

 

นําท่านเดนิทางสูศู่นย์สมุนไพรจีนหรือบัวหมิะ และชมสนิคา้พื้นเมืองของเมืองจูไห่ 

อาทเิช่น ใบชา หยก ครีมไข่มุก ผา้ไหมยางพารา ฯลฯ จากนัน้นําทุกท่านสู่หมู่บา้น

ฮากกากนัเคงิถกูสรา้งข ึน้ตามสไตลก์ารสรา้งบา้นของชาวฮากกา  กอ่นหนา้ทีเ่มอืงเซนิ

เจิน้จะถกูแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิแห่งแรกของประเทศจีน คนพื้นเพของเมืองเซนิ

เจิน้ลว้นเป็นชาวฮากกาทัง้ส ิน้ เพื่อใหค้นรุ่นหลังไดรํ้าลกึ และ ศกึษาถงึความเป็นมา

ของเซนิเจิน้ รัฐบาลจนีจงึไดล้งทนุใหม้กีารสรา้งหมู่บา้นฮากกากนัเคงิข ึน้ ทีน่ี่เราจะได ้

เห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจนีฮากกา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งของการตกแต่ง

อาคารบา้น อาหารการกนิ ประวัตคิวามเป็นมาของชาวจีนฮากกาในอดีต นําท่าน

เดนิทางสูศู่นยส์มุนไพรจีนหรือบัวหมิะ และชมสนิคา้พื้นเมืองของเมืองเซนิเจิน้ อาทิ

เชน่ ใบชา หยก ครมีไขมุ่ก ผา้ไหม ฯลฯ เพือ่ฝากคนทีท่า่นรั 

กลางวนั       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

. . .จากนั้น เด ินทางไป ตลาดตงเหมิน  เ ป็นศูนย์รวมแห่ งการชอ้ป ป้ิงส ินค า้

ภายในประเทศ ทีน่ี่นับว่าเป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิง เพราะนอกจากทีน่ี่

จะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแลว้ยังเป็นแหล่งรวมเรื่องอาหารการกนิอีกดว้ย ที่นี่มีสนิคา้

หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเล่น ราคาไม่แพง

เรียกว่าใครชอบต่อรับรองว่าสนุกแน่ๆ...นําท่านชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็น

โชวม์่านน้ําแบบ 3D เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกบัเด็กหญงิผูก้ลา้กบัลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครื่อง

บรรเลงเพลงที่มีชือ่ว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์

(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ที่ใชทุ้นสรา้งกว่า 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY 

WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ่ทีส่ามารถจุได ้2,595 

คน ใชเ้วลา 28 เดอืนในการสรา้งแท่นแสดงบนน้ําทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกครอบคลุมพื้นที ่

5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหม่และเป็นความทา้ทายเกีย่วกับเทคโนโลยี และ

สรา้งเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั ้งหมด 4องค์ประกอบ 

ผสมผสานกบัมหัศจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เชน่ 

แสงเลเซอร ์ ไฟ  เครือ่งเปลง่แสง  ม่านน้ํา  ระเบดิน้ํา ฯลฯ กว่า600ชนดิ  เป็นโชวน้ํ์า

ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก โชว์การแสดงสือ่ประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็น

สญัลกัษณ์ใหม่ในทา่เรอื OCT 

คํา่       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Higgert hotelหรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่4: 
เซนิเจ ิน้ - ฮอ่งกง – วดัแชกง –วคิตอเรยีพคี - รพีลสัเบย ์–อสิระชอ้ปป้ิงถนน
นาธาน-กรงุเทพฯ 

เชา้ 
      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

เดนิทางสูฮ่่องกง โดยรถไฟวดัแชกงหมวิเป็นวัดเกา่แก่ทีม่ีความศักดิส์ทิธิม์าก มีอายุ

กว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสําคัญคน

หนึง่เป็นทหารมีชือ่ว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกดิข ึน้ในทางภาคใต ้

ของจีนและท่านแชกงไดทํ้าวีระประวัตไิว ้ทําใหค้นทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความ

เชื่อถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุก

ประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหันนําโชคทีต่ัง้อยู่ในวัดเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติของเรา
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และครอบครัวใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้

หากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์รา้ยก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส ิง่รา้ยและไม่ดี

ออกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคมี 4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกาย

แข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆ

วันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหัน

ลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิง่ชั่วรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและ

นําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  ...นําทา่นชมววิทวิทัศน์ของเกาะฮ่องกงบรเิวณยอด

เขา The Peak หรอื วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) ถา่ยรูปคูก่บัววิทวิทัศน์ของตกึสงู

บนเกาะฮ่องกงจุดชมววิที่สงูที่สดุ และสวยทีสุ่ดของฮ่องกงสมัผัสบรรยากาศสดชืน่ 

สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ไดท้ัง้เกาะอย่างชดัเจน  

เป็นจุดชมววิ ชมไฟตกึสงูในฮ่องกง ยอดเขาทีส่งู 552 เมตรจากระดับน้ําทะเล ตัง้อยู่

ในเกาะฮ่องกง ทีด่า้นบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ 

ครึ่งวงกลมสูง 7 ชัน้ ภายในอาคารมีพพิิธภัณฑ์หุ่นข ึผ้ ึง้มาดามทุสโซ่ (Madame 

Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง 

รา้นขายของฝาก รา้นขายของ Brand name เป็นแหล่งชอปป้ิงทีส่งูทีส่ดุในฮ่องกงนํา

ทา่นนมัสการ วัดเจา้แมก่วนอมิ  ณ หาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ใน

แตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ทิธิจ์าก

เจา้แมก่วนอมิ  และขอพรจากเทพเจา้องคอ์ืน่ๆ ดว้ย อาทเิชน่ ขอพรโชคลาภ 

ความรํ่ารวยจากเทพไฉ่ซงิเอีย้ ,ขอพรเรือ่งความรัก ใหส้มหวังในรัก ขอพรได ้

จากเทพแหง่ความรัก และเทพเจา้แหง่โชคลาภองคอ์ืน่ๆ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย ์

กลางวนั      รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

จากน ัน้นําชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ซึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของฮอ่งกงใน

เร ือ่งการออกแบบเครือ่งประดบัทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !!และนํา

ทา่นเลอืกซือ้ยาสมนุไพรจนีตา่งๆอกีมากมาย   ...หลังจากนัน้ ใหท้่านอสิระชอ้ป

ป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กับ

สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเช่น Armani, Prada, 

Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  หา้ง

ขายของเด็กเลน่ Toy r'usรา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria   

คํา่        รับประทานอาหารคําอสิระตามอัธยาศยั 

22.20น. 
       ออกเดนิทางจากสนามบนิฮ่องกงเพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอร์

เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD503(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

00.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ….  
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สดุคุม้..มาเกา๊ ฮอ่งกง 4 เมอืง คกึคะนอง D4N3 BY FD 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ18ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ18ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ18ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

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

- 
5,000.- 

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

- 
5,000.- 

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

- 
5,000.- 

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

- 
5,000.- 

06-09 มถินุายน 62 12,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 
- 

5,000.- 

13-16 มถินุายน 62 12,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 
- 

5,000.- 

20-23 มถินุายน 62 12,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 
- 

5,000.- 

27-30 มถินุายน 62 12,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 
- 

5,000.- 

04-07 กรกฏาคม 62 13,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 
- 

5,000.- 

11-14 กรกฏาคม 62 13,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 
- 

5,000.- 

26-29 กรกฏาคม 62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 
- 

6,000.- 

9-12 สงิหาคม 62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 
- 

6,000.- 

29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 13,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 
- 

5,000.- 

11-14 ตลุาคม 62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 
- 

6,000.- 

20-23 ตลุาคม 62 17,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 
- 

6,000.- 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 5,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
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** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 36 ชม. 

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้มากา๊โดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอน

การผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและมาเกา๊ ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิแอรเ์อเซยี 20 กโิลกรัม คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ
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ทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

8. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถทําคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และสาํหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

9. กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุป๊ 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวน

สทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง

ดอลลา่ร ์
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