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วนัแรก กรุงเทพฯ - มาเกา๊ - วดัอาม่า - เจา้แม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนตป์อล - เวเนเช่ียน  
                - เดอะปาริเซียน - จูไห่ 
04.00 น พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอร ์2 สายการบิน AIR ASIA พบเจา้หนา้ท่ีท าการเช็คอิน

ตัว๋ 
06.45 น. บินลดัฟา้สู ่มาเกา๊ โดยเท่ียวบิน FD760  
10.20 น. ถึงสนามบิน มาเก๊า หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าทา่นเดินทางสู่ มาเกา๊ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนั

ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเกา๊เป็นเพียงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟเูจ้ียน
เป็นชนชาติดัง้เดิม จนมาถึงชว่งตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดตอ่คา้ขาย
กบัชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยูใ่นแถบน้ี ท่ีส าคญัคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้น
สถาปัตยกรรม และศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอย่างมากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีมีการ
ผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรียกไดว้า่เป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"     
จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่วดัอาม่า เป็นวดัท่ีเกา่แกท่ี่สุดและเก็บรักษาศิลปะวตัถุเกา่แกซ่ึ่งมีมูลคา่มหาศาลไวม้ากมาย
เป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีคงอยูม่าไดย้าวนานท่ีสุดของมาเกา๊ ในบริเวณวดัมีศาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอ
เมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แมก่วนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO 
CHANLIN 
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จากนั้นผา่นชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้แมก่วนอิมปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสัมฤทธ์ิท ัง้องค ์มีความสูง 18 
เมตรหนักกวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง
อร่ามงดงามจบัตา เจา้แมก่วนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แมก่วนอิมลูกคร่ึง คือปัน้เป็นองคเ์จา้แมก่วนอิม แตว่า่กลบัมีพระพกัตร์
เป็นหนา้พระแมม่ารี ท่ีเป็นเชน่น้ีก็เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอิมท่ีโปรตุเกสตัง้ใจสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ใน
โอกาสท่ีสง่มอบมาเกา๊คืนใหก้บัจีน และน าทา่นชม วิหารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยัเซนต์
ปอล ซ่ึงกอ่ตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแหง่แรกของเอเชียตะวนัออก 
โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึ้นในปี 1580 แตถู่กท าลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระท ัง่เกิดเพลิง
ไหมใ้นปี 1835 ท ัง้วิทยาลยั และโบสถถู์กท าลายจนเหลือแตด่า้นหนา้ของตึกฐานโบสถส์ว่นใหญ ่และบนัไดดา้นหนา้
ของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียงแหง่เดียวเทา่นั้นในโลก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   

 

ถา้เม่ือไหร่ก็ตามท่ีคุณมาเยือนมาเกา๊ “ทาร์ตไข”่ คือขนมท่ีจะตอ้งลองทาน  ถา้ไมไ่ดล้องทาน จะถือวา่พลาด
มาก เพราะทาร์ตไขข่องมาเกา๊ แป้งจะบางและกรอบมาก สว่นสงัขยาจะหอมและหวานแตไ่มม่าก ย่ิงถา้ไดท้านตอนท่ี
เพ่ิงอบเสร็จรอ้นๆ  บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก   
จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่THE PARISIAN MACAO  ใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศและเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล 
ท่ีจ าลองมาจากฝรั่งเศส  ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมาเกา๊ถือไดว้า่เป็นหอไอเฟลจ าลองท่ีใหญท่ี่สุดและเหมือนจริงท่ีสุดในโลก โดย
มีการประดบัไฟท ัง้หมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ช ัน้ โดยทา่นสามารถขึ้นไปชมวิวท่ีช ัน้ 7 และ ช ัน้ 37 โดยท่ี
ช ัน้น้ีทา่นจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั่งโคไทของมาเกา๊ สามารถขึ้นชมวิวไดต้ ัง้แตเ่วลา 
11.00 - 22.00 น.  (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์  
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น าทา่นเย่ียมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญทา่นสมัผสับรรยกาศของลาสเวกสั
แห่งใหมข่องเอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนดแ์คน
แนลชอ๊ป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 รา้น  อาทิ Rolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, 
Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, 
Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, 
Guess เป็นตน้ นอกจากรา้นคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยงั
มีรา้นอาหารภตัตาคารตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลือกลองทานกวา่   
30 รา้น หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยูท่ ัง้หมด 4 โซน
ใหญ ่แตใ่นส่วนของคาสิโนนั้นเด็กอายุต ่ ากวา่ 20 ปีจะไม่
สามารถเขา้ไปในบริเวณดา้นในได ้

 หรือหากทา่นตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศ สามารถ
นั่งเรือกอนโดลา่ได ้โดยจะมีคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ  128 เหรียญฮ่องกง โดยสามารถนั่งไดล้ าละ  4 ทา่น  เรือจะลอ่งไป
ตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลาลอ่งประมาณ  15 นาที  
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ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (2)  
พกัท่ี  JINJIANG HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสอง       ถนนคู่รกั The Lover’s Road – ชมรูปป้ันสาวงามหวีหน่ี จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุด

ยอดโชวก์ารแสดงยอ้นยุค 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) จากนั้นน าทา่นนั่ งรถผา่นชมทิวทศัน์ของ ถนนคู่รกั The 

Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไหไ่ดต้กแตง่ภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงาม
เหมาะส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคูร่ัก ก็เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีไดมี้การน า
เกา้อ้ี หรือมา้นั่งซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนนั่งเทา่นั้น จึงไดช่ื้อวา่ถนนคูร่ัก ปจัจุบนัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคูร่ัก แวะถ่ายรูป
กบัสาวงามหวีหน่ี จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณข์องเมืองจูไห ่บริเวณอา่วเซียงหู เป็นรูปแกะสลกั
สูง 8.7 เมตร ถือไขมุ่กอยูริ่มทะเล และชมสินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน ยาบวัหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้า
รอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวงฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ แวะใหท้า่นไดเ้ย่ียมชม ไข่มุก ซ่ึงเป็นไขมุ่กน ้าจืดขึ้นช่ือของเมืองจีน 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   

แวะชม ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้ไหมจีน ท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะผา้หม่ไหมท่ีหม่อุน่ในหนา้หนาว และเย็นสบายในหนา้
รอ้น น าทา่นชม สวนหยวนหมิงหยวน ซ่ึงเป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมิงท่ีนครปักก่ิง หลงัถูกท าลายโดย
พนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแกก่ารบูรณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหมไ่ดง้บประมาณกอ่สรา้งถึง 600 
ลา้นหยวน สรา้งขึ้นใหมอี่กครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ท าใหส้วนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาท่ีเขียว
ชอุม่ และมีพ้ืนท่ีครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเทา่กบัสวนเดิมในกรุงปกัก่ิง ส่ิงท่ีท า
ใหส้วนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม ่มีความแตกตา่งกบัสวนเกา่ท่ีปักก่ิง คือการเพ่ิมเติมและตกแตกสวนท่ีเป็นศิลปะแบบ
ตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือไดว้ ่าเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวซ่ึงจ าลองมาจากสถานท่ีใน
ประวติัศาสตร์ มีคุณคา่ท ัง้ในแงว่ฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และธุรกิจการทอ่งเท่ียว สวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคล เขา้ชมตัง้แต่
วนัท่ี 1กุมภาพนัธ ์ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มีภูเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพ้ืนท่ีราบ ส่ิงกอ่สรา้งตา่งๆ สรา้งขึ้น
เทา่ของจริงในอดีตทุกช้ิน  มีมากกวา่ 100 ช้ิน อาทิ เสาหินคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนักเจ้ิงตา้กวางห
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มิง สะพานเกา้เล้ียว จากนั้นชม โชวก์ารแสดง ท่ีจะพาทา่นยอ้นกลบัไปในสมยัราชวงศชิ์งท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทาง
ศิลปะ ซ่ึงประกอบดว้ยการถวายเคร่ืองราชบรรณนาการใหก้บัฮ่องเต  ้และโชวก์ารแสดง ของเหล่านางก านัน 
หลากหลายชุดการแสดง หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถดูโชวไ์ด ้ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าโชวท่์านละ 40 เหรียญฮ่องกง 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  เมนูพิเศษ!! เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง 
พกัท่ี  JINJIANG HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสาม วดัผู่โถว - เซ่ินเจ้ิน - Splendid Of China – ชอ้ปป้ิงหลอวู่ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) จากนั้นน าทา่นชม วดัผู่โถว นมสัการองคส์งักระจายเพ่ือความ

อุดมสมบูรณ์ นมสัการเจา้แมก่วนอิม เพ่ือความโชคดี นมสัการองคอ์มิตรพุทธเจา้เพ่ือการมีสุขสวสัดีและนมสัการ
พระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพ่ืออายุยืนนานจากนั้นน าทา่นชมโรงงานผลิตหยกท่ีขึ้นช่ือของประเทศจีน 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) น าทา่นชม Splendid Of China ภายในจ าลองสถานท่ีส าคญัๆของ

เมืองจีนวา่กนัวา่เม่ือมาเท่ียวเมืองจ าลองจีนเพียงวนัเดียวก็สามารถเขา้ใจประวติัศาสตร์อนัยาวนานกวา่ 5,000 ปี ของ
จีนไดท้นัที เพราะท่ีน่ีไดจ้ าลองสถานท่ีส าคญั ๆ ของจีนไวด้ว้ยกนัมากมาย อาทิ ก าแพง เมืองจีน กองทหารดินเผาและ
มา้ศึกของของจ๋ินซีฮ่องเต ้พระราชวงัฤดูรอ้น พระราชวงัโปตาลาจากธิเบต รวมถึงสุสานและหลุมฝังศพของบุคคล
ส าคญัของจีนไมว่า่จะเป็นกษตัริยห์วงต้ี เจงกิสขา่น,ดร.ซุนยดัเซ็น นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีอนักวา้งขวางของเมืองจ าลองยงั
มีอาหารนานาชนิดจากมณฑลตา่งๆ ของจีนไวใ้หเ้ลือกล้ิมลอง รวมถึงซ่ึงการแสดงศิลปวฒันธรรมจีนอนัตระการตา 
และการจดัแสดงงานหตัถกรรมท่ีสวยงามซ่ึงสามารถซ้ือกลบัไปเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย จากนั้นท ัง้ชมโชวศิ์ลปวฒันธรรม
จีนอนัตระการตาแสดงกลางแจง้ใหช้มอาทิ แสดงการรบของชาวมองโกเลียและการตอ่สูผ่าดโผนบนหลงัมา้ และให ้
ทา่นไดช้ม หมู่บา้นวฒันธรรม CULTURAL VILLAGE เป็นหมูบ่า้นท่ีจ าลองชีวิต ความเป็นอยู ่และวฒันธรรมของ
ชนเผา่ นอ้ยใหญข่องมณฑลตา่งๆ ท ัว่ประเทศจีน กวา่ 56 เผา่การแสดงศิลปวฒันธรรมจีนอนัตระการตา และการจดั
แสดงงานหตัถกรรมท่ีสวยงามซ่ึงสามารถซ้ือกลบัไปเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (8) อาหารม้ือพิเศษ!! เป๋าฮ้ือ + ไวนแ์ดง 
 น าท่านเดินทางสู่ท่ีชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน  “Lowu City”คนไทยรู้จ ักในนามมาบุญครอง

เมืองไทยมีสินคา้มากมายหลายหมวดหมูใ่หท้า่นไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากส าหรับคนท่ีทา่นรักและตวัทา่นเอง ไมว่า่จะ
เป็น เส้ือผา้ กระเป๋า นาฬิกา,อุปกรณค์อมพิวเตอร์  มีใหไ้ดเ้ลือกสรรมากมาย ทุกช้ินลว้นเป็นของเลียนแบบ 

พกัท่ี  HONG LI LAI HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีส่ี เซินเจ้ิน - ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรุงเทพ ฯ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

หลงัอาหารเชา้ น าทา่นเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถโคช้เพ่ือน าทา่นเดินทางสู ่วดัหวงัตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียก
วดัน้ีวา่ หวอ่งไทซิ่น) เป็นวดัเกา่แกอ่ายุกวา่รอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญเ่ดินทางมาวดัน้ีเพ่ือขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง 
ไรโ้รคภยั ซ่ึงวดัแหง่น้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้เซียน 
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วิธีการอธิษฐานขอคู ่ข ัน้แรกก็ท าน้ิวตามแบบใน
รูปเลยเอาน้ิวโป้งกดปลายน้ิวนาง แลว้เอาน้ิวกอ้ยสอดเขา้ไปในรูของน้ิวนางท ัง้ 2 ขา้ง คอ่ยๆ ท า ใจเย็นๆ ไมย่าก
เกินไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ตอ้งตกใจว่าจะท าไดม้ ัย้ เพราะบริเวณดา้นขา้งจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดย
ละเอียดอีกครั้ง 
บริเวณดา้นขา้งวดัจะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรือเทพเจา้หยกโหลว หรือท่ีรูจ้กักนัในนามเทพเจา้แห่ง
จนัทรา เทพเจา้แห่งความรัก และการแตง่งาน โดยเทพเจา้หยกโหลวจะคอยท าหนา้ท่ีจดรายช่ือคูร่ัก จึงเช่ือกนัวา่
สมุดท่ีผูเ้ฒา่ถือในมือ คือบญัชีรายช่ือคูร่ักท่ีจะไดร้ับค าอวยพรใหอ้ยูคู่ก่นัอยา่งร่มเย็นเป็นสุข ทา่นเดินทางสู่ วดัแช
กงหมิว ใหท้า่นไดจุ้ดธูปขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดต้ ัง้จิตอธิษฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พอ่แชกง จากนั้น
ใหท้า่นหมุนกงัหนัทองแดงจะมีกงัหนั 4 ใบพดั แตล่ะใบหมายถึง เดินทางปลอดภยั, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และ
เงินทอง เช่ือกนัวา่หากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะชว่ยปดัเป่าส่ิงช ัว่รา้ยออกไป และน าพาส่ิงดีๆเขา้มา 
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ต านานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “วดักงัหนัลม” เป็นอีกหน่ึงวดัท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน สรา้งมา
ตัง้แต ่300 ปีกอ่น ตามต านานเลา่กนัวา่ไดมี้โจรสลดัตอ้งการท่ีจะมาปลน้ชาวบา้น เม่ือนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกให ้
ชาวบา้นพบักงัหนัลมแลว้น าไปติดไวท่ี้หนา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลดัไดจ้าก
ไปและไมไ่ดท้  าการปลน้ ชาวบา้นจึงมีความเช่ือวา่กงัหนัลมนั้นชว่ยขจดัส่ิง
ช ัว่รา้ยท่ีก าลงัจะเขา้มา และน าพาส่ิงดีๆมาสู่ตน จึงไดส้รา้งวดัแชกงแห่ง
น้ีช้ึน เพ่ือระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นท่ีสกัการะบูชาเพ่ือไมใ่หมี้ส่ิงไมไ่ด ้
เกิดขึ้น 
น าทา่นเย่ียมชม  โรงงานจิวเวอรร่ี์ ท่ีขึ้นช่ือของฮอ่งกงพบกบังานดีไชน์ท่ี
ไดร้ับรางวลัอนัดบัเย่ียม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ โดยการย่อ
ใบพดัของกงัหันวดัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบั ไม่วา่จะเป็น จ้ี  แหวน  
ก าไล เพ่ือใหเ้ป็นเคร่ืองประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา 
น าทา่นชม รา้นหยก มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก  หรือสตัวน์ าโชคอยา่งป่ีเส่ียะ  อิสระใหท้า่นได ้
เลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึก หรือน าโชคแดต่วัทา่นเอง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  
น าทา่น ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอิสระ
ใหท่้านเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยมกัจะตัง้ตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย มีรา้นขายของทัง้เคร่ืองหนัง, 
เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของพ้ืนเมืองฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึก
อ ันซับซ ้อนมากมายมี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ ช่ือ  OCEAN TERMINAL ซ่ึ งประกอบไปดว้ย
หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเช่ือมติดตอ่กนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท่้านได้
เลือกซ้ือ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, 
BOSSINI และอีกมากมาย *อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 

21.35 น.    บินลดัฟา้กลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD503 
23.20 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

*********************************************** 
** หากทา่นท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งกอ่นท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ เด็ก
มีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

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 กุมภาพนัธ ์2562 12,999 12,999 12,999 4,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 มี.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 
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***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนียม คา่ทิป ทา่นละ 200 หยวน /ทริป/ทา่น 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮอ่งกงร่วมกบัการทอ่งเท่ียวแห่งเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ 
บวัหิมะ ผา้ไหม ไขมุ่ก ใบชา ใยไผไ่หม หยก และรา้นจิวเวอร์ร่ี ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ื่อขึ้นอยูก่บัความพอใจ
ของลูกคา้เป็นหลกั ไมมี่การบงัคบัใดๆ ท ัง้ส้ิน และถา้หากลูกคา้ไมมี่ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกแห่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจากทา่นเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / รา้น 

• โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

• หมายเหตุ ท่ีฮอ่งกงมีชา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัร์ทา่นใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็
ไมต่อ้งซ้ือ โดยไมมี่การบงัคบัลุกทวัร์ท ัง้ส้ิน แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.      
 คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามราย  
 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     
 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่วีซา่กรุ๊ป (วีซา่หนา้ดา่น) เขา้ประเทศจีน 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซา่หนา้ดา่น (วีซา่กรุ๊ป) ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย
คา่ใชจ้า่ยในการท าวีซา่เพ่ิม ทา่นละ 1,500 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกั
รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก่์อนการใช้
บริการ) 
 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
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เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  
2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลือท ัง้หมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีไมช่  าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ  ให ้
ถือวา่นักทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษทัเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการ
จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษทัไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชี
ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของเงินคา่บริการ 
2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของเงินคา่บริการ 
2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแลว้ท ัง้หมด 
ท ัง้น้ี ทางบริษทัจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียว 
เชน่ การส ารองท่ีนั่งต ัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการท ัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษทัเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทอ่งเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือท ัง้หมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือท ัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
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กอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมี
นักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทาง
บริษทัพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท ัง้น้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเท่ียวส่วน
ใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่
ภาษีเช้ือเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเทา่นั้น  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ี
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ี
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไข ่เน้ือสตัว ์ไส ้
กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดตอ่ท่ีจะมาจากส่ิงเหลา่น้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรับในอตัราท่ีสูงมาก  
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