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ก ำหนดวนัเดนิทำง:   

เมษำยน : 13-16 , 14-17 เมษายน 2560 
24,900.- 

 
 

  โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – มาเกา๊ - วัดอามา่ – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – โบสถเ์ซ็น

ปอล ์– เซนาโดส้แควร ์– เวเนเชีย่น – จไูห ่
X O O 

PHOENIX HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

2 
จูไ่ห-่ถนนคูร่ัก-สาวงามหวหีนี-่วัดผูโ่ถว-ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-

พระราชวังหยวนหมงิหยวน+โชว ์
O O O 

PHOENIX HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

3 จูไ่ห ่– ฮอ่งกง – ดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้แลว้) O O X 
PANDA HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

4 
ฮอ่กง – วัดหวังตา้เซยีน – วัดแชกงหมวิ - อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

– สนามบนิฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 
O O X  

วนัแรกของกำรเดนิทำง              กรุงเทพฯ – มำเกำ๊ - วดัอำมำ่ – เจำ้แมก่วนอมิรมิทะเล – โบสถเ์ซ็น

ปอล ์– เซนำโดส้แควร ์– เวเนเชีย่น – จไูห ่

04.00 น. 

 

 

คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (Terminal 1)  ช ัน้ 

3 เคำนเ์ตอร ์2 สำยกำรบนิแอรเ์อเชีย โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียม

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 

06.35 น. 

 

ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD760 

(บนเครือ่งมบีรกิำรขำยอำหำรและเครือ่งดืม่) 
 

10.05 น.    

 

เดนิทางถงึสนามบนิมาเกา๊ (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) ผา่นการตรวจเอกสาร

และสมัภาระในการเขา้เมอืง  
 

 “มำเกำ๊” เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้

ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนี้เพือ่ตดิตอ่คา้ขายกับชาวจนีและ

มาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี้ทีส่ าคัญคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้น

สถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็น

เมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้า่

เป็น “ยุโรปใจกลำงเอเชยี” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของ

สามเหลีย่มปากแม่น ้าเพริล์ในอดตีมาเก๊าเป็นอาณานคิมของโปรตุเกส นานถงึ 400 ปี จนกระทั่ง

 

มำเกำ๊ ฮอ่งกง จไูห ่ดสินยีแ์ลนด ์ 
4 วนั 3 คนื 

โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเซยี (FD)  (เขำ้มำเกำ๊ – ออกฮอ่งกง) 

บนิเชำ้-กลบัดกึ (เขำ้ฮอ่งกง – ออกมำเกำ๊) 
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วันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพธิสีง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจนี นับ

จากนัน้มาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบรูณ์แตย่ังคงสภาพการเมอืง

การปกครองในรปูแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ 

บำ่ย                                     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

 

 

...จำกน ัน้ผำ่นชมเจำ้แมก่วนอมิรมิทะเล รูปองคเ์จา้แม่กวนอมิสัมฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรง

ดอกบัว ซึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนื่องในโอกาสสง่มอบคนืใหก้ับ

ประเทศจนี ....จากนัน้น าท่านมายัง ซำกประตูโบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-

1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยูต่ดิกับโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ย

เช่นกันโดยรวมแลว้โบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็น

โบราณสถานทีย่ังหลงเหลอือยู่ของวทิยาลัยเซนต์ปอลคอืประจักษ์พยานการกอ่ตัง้มหาวทิยาลัย

ของตะวันตกใน ภมูภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสตูรการศกึษาไวอ้ยา่งพถิพีถัินขณะที่

ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบุนัถกูมาเป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊  เซนำโดส้แควร ์ซ ึง่

โดดเด่นดว้ยพื้นถนนที่ปูลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลื่นลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์

โปรตุเกส อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย... 

จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับหอ่สาหรา่ยทีข่ ึน้ชือ่...น าทา่น

ชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้่านอสิระ

พักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมอืงจ าลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิ

ภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศัยซึง่แบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่

ดังใหท้่านไดส้ัมผัสกับภัตตาคารกวา่ 30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบ

รนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ 

หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 120 เหรยีญ) ลอ่งไปตาม

คลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียูทั่ง้หมด 4 โซนใหญ ่** (ไมอ่นุญาตให ้

เด็กทีม่อีายุต ่ากว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไม่อนุญาตใหท้ าการบันทกึภาพใด ๆ ภายใน

คาสโินทัง้สิน้และควรแต่งกายสภุาพ) … เดนิทำงสูจู่ไหโ่ดยรถโคช้ปรบัอำกำศผำ่นดำ่นกง

เป่ย  ทำ่นจะตอ้งลำกกระเป๋ำสมัภำระของทำ่นเอง (ระยะทำงระหวำ่งดำ่นประมำณ 500 

เมตร)   ในกำรเดนิทำงขำ้มด่ำนและผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงใชเ้วลำในกำรเดนิ

ประมำณ 45-60นำท ี เมอืงจูไหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี “จไูห”่  ไดร้ับการ

ยกยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี” 
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ค ำ่                                 รบัประทำนอำหำรค ำ่อสิระตำมอธัยำศยั  

 เขำ้สูท่ ีพ่กั จไูห ่Phoenix Hotel หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง            จู่ไห่-ถนนคู่รกั-สำวงำมหวหีนี่-วดัผู่โถว-ช้อปป้ิงตลำดกงเป่ย-

พระรำชวงัหยวนหมงิหยวน+โชว ์

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก หรอื แบบติม่ซ า  

 

น ำทำ่นเดนิทำงสูศู่นยส์มุนไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชมสนิคำ้พืน้เมอืงของเมอืงจูไห ่อำทิ

เช่น ใบชำ หยก ครมีไข่มุก ผำ้ไหม ฯลฯ เพือ่ฝำกคนทีท่ำ่นรกั จากนัน้ชมสัญลักษณ์ของ

เมอืงจูไหท่ีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “หวหีนี”่ รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล ...

น าท่านสู่ วดัผู่โถว นมัสการองคส์ังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจา้แม่กวนอมิ เพื่อ

ความโชคด ีนมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้เพื่อการมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์

เพื่ออายุยืนนาน จำกน ัน้เดนิทำงผ่ำนชมถนนคู่รกั (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลียบ

ชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจูไห่ไดท้ าไวข้ ึน้เพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ 

และยังเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูร่ักทัง้หลาย 

 

บำ่ย                                     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  ...เมนพูเิศษ เป๋ำฮือ้ + ไวนแ์ดง  

 

จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิดที่ตลาดใตด้นิกงเป่ย เสมอืนเดนิอยู่ใน LOWU CENTRE  

ทา่นจะสนุกสนานกบัการตอ่รองสนิคา้ราคาถกูทัง้ กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดังตา่งๆ หรอืเลอืกซือ้

เสือ้ผา้ ถงุเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดับส าหรับคณุผูห้ญงิ  ....จากนัน้น าทา่นสูพ่ระราชวังหยวนหมงิ

หยวน ทีม่สีวนคลา้ยกับพระราชวังหยวนหมงิ ณ กรุงปักกิง่ พระราชวังแห่งนี้ ถูกสรา้งขึน้ใหม่อกี

ครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชลินิ" ในเมอืงจูไห่ ท าใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้มดว้ยขุนเขาทีเ่ขยีวชอุ่ม 

สวนหยวนหมงิ มเีนื้อที ่1.39 ตารางกโิลเมตร มภีูเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นทีร่าบ 

สิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ สรา้งขึน้เทา่ของจรงิในอดตีทกุชิน้ ภายในสวนมทีะเลสาบขนาด 80,000 ตาราง

เมตร ซึง่มขีนาดเท่ากับสวนเดมิในกรุงปกกิง่ เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ กว่า

รอ้ยชิน้ อาท ิเสาหนิคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว 

น าท่านชมโชว ์อลังการประกอบแสง ส ีเสยีง ซึง่ประกอบดว้ยการแสดงชดุต่างๆ อาท ิเฉียนหลง

ฮอ่งเตท้่องเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษกและการละเล่นต่างๆ อกีมากมาย ทัง้สนุกสนาน

และไดร้ับความรู ้
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ค ำ่                                 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

 เขำ้สูท่ ีพ่กั จไูห ่Phoenix Hotel หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง      จูไ่ห ่– ฮอ่งกง – ดสินยีแ์ลนด ์(รวมคำ่เขำ้แลว้) 

เชำ้                                      รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก   

 

หลังทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ย สมควรแก่เวลาประมาณ 09.00 น. น ำทุกทำ่นเดนิทำงสูฮ่อ่งกง

โดยเรอืเฟอรร์ี ่50 นาท ี(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ วันเดนิทาง 

จากนัน้น าทา่นเขา้สูด่นิแดนแหง่ความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์

แหง่นีเ้ป็นสวนสนุกแหง่ที ่5 ของดสินยีแ์ลนดท์ั่วโลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนาน

มากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ทระดับโลกที่ถูกเนรมติขึน้บนเกาะลันเตา ล่าสุดดนิแดนที่เพิ่ง

เปิดตัว MYSTIC POINT เมือ่ปลายพฤษภาคม 2556 ทีผ่่านมา จัดโซนใหเ้ป็นลักษณะของโซน

แหง่ความลกึลับและพศิวง  เนน้จุดหลักทีเ่ครือ่งเลน่บา้นลกึลับทีช่ ือ่วา่ “MYSTIC  MANOR” และ

สวนแหง่เทวนยิายรอใหท้า่นพสิจูน์ไปสัมผัสแลว้  “กรซิลยีก์ัลช” (GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรค์

พเิศษสุดเฉพาะฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทศิทาง แปลกใหม ่

มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส ” (RUNAWAY 

MINE CARS) เกาะใหแ้น่นครัง้แรกกับโคสเตอรภ์าคพื้นดนิหลากหลายทศิทางรายรอบดว้ยแดน

เถือ่นแปลกตาเลีย้วเลาะผ่านโตรกธาร น ้าพุรอ้น “ ไกเซอร ์กัลช” (GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุ่ง

สะเทือนทั่วทัง้พื้นดนิแลว้มาเยี่ยมบา้นช่างตีเหล็กหลบสายน ้าที่สาดส่าย และรา้นของแหง้ที่

กลายเป็นรา้นของเปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพื่อนใหม่ เล็งใหแ้ม่น แลว้พ่นสายน ้าจากเครือ่งสบูลม

ของชา่งตเีหล็ก  สนุกสนานกันแบบเย็นฉ ่า จากนัน้พบกับการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กับเพือ่นที่

แสนวเิศษ มกิกี,้ มนินี่, ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสือ้ผา้น่ารักและสองเพื่อนดสินีย ์กรซีลีย ์หมนีอ้ย

โคดา้ และเคไนย์ ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนือค าบรรยายอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด “ทอย สตอรี่

แลนด์” (TOY STORYLAND)  ธีมแลนด์จากดสินีย์พคิซารส์ าหรับเด็กทุกวัย เมื่อเหล่าของเล่น

ออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏิบัติการร่วมกับกองก าลังของแอนดี้ ทอยโซลเจอร์ พาราชูต้ดร๊

อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่จากความสงู 25 เมตร ดิง่พสธุารอ่นจากเวหาสู่

พืน้โลก,แลว้รว่มวิง่ไลงั่บหาง สา่ยหัว สา่ยหางโยกกนัหัวหมนุ กบั สลิง้กีด้๊อกสปิน (SLINKY DOG 

SPIN), กรี๊ ด!สดุเสยีง หวาดเสยีว อะดรนีาลนีกระฉูด บนรางรูปตัว U ทีค่วามสงู 27 เมตร กับโค

สเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER)นอกจากนี้ท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นอันทันสมัยและ

สนุกสนาน อกี 4 โซน โซนแรก “เมนสตรที ยู เอส เอ” (MAIN STREET USA) กา้วเขา้สู ่ความมี

ชวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลองของอเมรกินัทาวน ์สนุกสนานไปกบั ไฟลทอ์อฟ แฟนตาซ ีพาเหรด 2 

รอบของทกุวัน ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหารมากมายสนุกกบัรถไฟไอน ้า

โบราณรอบสวนสนุกโซนที่สอง“ทูมอรโ์รวแ์ลนด์”  (TOMORROW LAND)  ตื่นเตน้ สนุกสนาน 

เหาะทะยานผ่านหว้งอวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอร์โคสเตอร์ “สเปซเมาท์เท่น” (SPACE 

MOUNTAIN) แล ะ “บั ซ ไลท์ เยี ย ร์   แอสโท ร บล าส เท อ ร์” (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO 

BLASTERS) เครือ่งเล่นที่ปกป้องจักรวาลยงิต่อสูผู้รุ้กรานพรอ้มเก็บคะแนน ORBITORN เครื่อง
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เล่นขับยานอวกาศ โซนทีส่าม “แฟนตาซแีลนด”์ (FANTASY LAND) ดืม่ด ่าไปกับโลกแห่งเทพ

นยิาย พบกบัเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกบัเมอืงเทพนยิายลอ่งเรอืตามเรือ่งราวรอบ

โลกที่ “อิทส์ อะ สมอล เวิล์ด” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบ

บรอดเวย ์ที่ “เดอะโกลเดน้ มกิกีส้”์ (THE GOLDEN MICKEYS) โซนสุดทา้ยโซนที่สี ่“แอดเวน

เจอรแ์ลนด”์ (ADVANTURE LAND) ดนิแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตืน่เตน้สัมผัสความเรา้ใจกับ

การผจญภัยในป่าลกึลับของเอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครูซ” (Jungle River 

Cruise) ซึง่นักท่องเที่ยวจะเริม่ตน้การผจญภัยบนเรอืส ารวจที่ล่องไปตามแม่น ้าสายใหญ่หัวใจ

หลักของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์่านป่าลกึลับทีทุ่กโคง้น ้าจะมสี ิง่ลกึลับและสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้

ต่างๆรออยู่เพื่อสรา้งความสนุกใหก้ับผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืนไม่วา่จะเป็นฝูงชา้งทีเ่ล่นน ้าอย่างสนุกสนาน

ตืน่เตน้กบัการ ผจญภัยกบัสตัวป่์านานาชนดิ, Tarzan’s Tree House บา้นตน้ไมข้องทารซ์าน ชว่ง

กอ่นสวนวนุกจะปิด ประมาณ 20.00น. ทา่นจะไดพ้บกบัโชวข์บวนพาเลซสดุอลังการยามราตรดีว้ย

ขบวนของตั วล ะครดิสนี ย์และรถพ าเห รด เป่ี ยมม นตรา   “Disney Paint the Night” 

Nighttime Spectacular ความสวยงามของกองทัพไฟ LED และตอ่ดว้ยดอกไมไ้ฟอันยิง่ใหญ่

ตระการตาซึง่เป็นเอกลักษณ์ของดสินยีแ์ลนด ์Disney in the Stars          

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบ คปูอง  

ค ำ่                                 รบัประทำนอำหำรค ำ่อสิระตำมอธัยำศยั     

 เขำ้สูท่ ีพ่กั ฮอ่งกง Panda Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

 
 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง        ฮ่อกง – วดัหวงัตำ้เซยีน – วดัแชกงหมวิ - อสิระชอ้ปป้ิงถนนนำธำน –

สนำมบนิฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

เชำ้                                      รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก หรอื ณ ภัตตาคาร แบบติม่ซ า  

 

จากนัน้น าทา่นนมัสการ วดัหวงัตำ้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อทุศิใหก้บัWong Tai Sin 

เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีน

ในเวลาตอ่มา เป็นวัดทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกงมี

เทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีน่ าธปู และของมาสกัการะเพือ่ขอ

พรต่างๆ ตัง้แต่เรือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะ

คลา้ยวัดจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม....จากนัน้เดนิทาง

ไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วัด

แชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลส าคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชือ่ว่าท่านแชกง เนื่องจากมี
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เหตุการณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไป

ยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบ

ผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของ

เราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนที่

ดวงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองค์

กังหันน าโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สม

ความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกง

และนักธรุกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภัยไข ้

เจ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

เทีย่ง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

..จำกน ัน้น ำชมโรงงำนจวิเวอรร์ ี ่ซึง่เป็นโรงงำนทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของฮอ่งกงในเรือ่งกำร

ออกแบบเครือ่งประดบัท่ำนสำมำรถหำซือ้ไดใ้นรำคำพเิศษ !! และน ำท่ำนเลอืกซือ้ยำ

สมุนไพรจนีตำ่งๆ อกีมำกมำย   ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่

Ocean Terminal และ Harbour City กับสนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 

รา้นคา้ อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior 

Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด

ภาษีที ่DFS  Galleria   

 

ค ำ่                          รบัประทำนอำหำรค ำ่อสิระตำมอธัยำศยั  

 
 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง  

21.35 น . 

 

23.20 น. 

ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงเพื่อเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

เทีย่วบนิที ่FD503  (บนเครือ่งมบีรกิำรขำยอำหำรและเครือ่งดืม่) 

เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ….                           

 

 

 
 
มำเกำ๊ ฮอ่งกง จไูห ่ดสินยีแ์ลนด ์ 
4 วนั 3 คนื (FD)  (เขำ้มำเกำ๊ – ออกฮอ่งกง) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 
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ผูใ้หญ ่

เมษำยน :  

วนัที ่13-16 เมษายน 2560 
24,900 24,900 22,900 7,000 

เมษำยน :  

วนัที ่14-17 เมษายน 2560 
24,900 24,900 22,900 7,000 

รำคำจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทำ่นละ 10,000.- // รำคำเด็กทำรก INFANT  5,500.-  

หมำยเหต ุ:  

- ตำมนโยบำยของรฐับำลจนีร่วมกบักำรท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีทุกเมอืง (ฮ่องกง มำเก๊ำ จูไห่ เซนิเจ ิน้)

ก ำหนดใหม้กีำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนำมของรำ้นรฐับำล คอื บวั

หมิะ, ผำ้ไหม, ไข่มุก, ใบชำ, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบั

รำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทำ่นทรำบวำ่ รำ้นรฐับำลทุกรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชม 

ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถำ้หำกลูกคำ้ไมม่ ี

ควำมประสงคจ์ะเขำ้รำ้นรฐับำลจนีทุกเมอืง ทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวน

เงนิ 300 หยวน / คน / รำ้น 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 60 เหรยีญฮอ่งกงดอลลำ่ + 20 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

***คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของ หวัหนำ้ทวัร*์**  

** แจกน ำ้ดืม่ 1 ขวด เฉพำะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 

หมำยเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง 

สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง 
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