


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	เกาะลันเตา	-	กระ
เชานองปิง	360	องศา	-	Citygate	Outlet	Mall	-	หลี่	หยู	หมุน	-	A
SYMPHONY	OF	LIGHTS

พักที่	South
China
Hotel	หรือ
เทียบเทา
(ฝ่ังฮองกง)

2 วิคตอเรียพีค	-	รีพัลสเบย	-	วัดแชกงหมิว	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	Deep	Blue
Fam3D	Water	Show

พักที่	Fx
Hotel	SZX
หรือเทียบ
เทา

3 เมืองจูไห	-	วัดผูโถวซื่อ	-	ถนนคูรัก	-	หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	รานหยกที่
ฮองกง	-	ตลาดใตดินกงเปย

พักที่
Zhongshan
Jinhuayue
Internatio
หรือเทียบ
เทา

4 มาเกา	-	วัดเจาแมกวนอิม	-	เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือ	องคเจาแมกวนอิม
ปราคทอง	-	วิหารเซนตปอล	-	THE	PARISIAN	-	THE	VENETIAN	MACAU
-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

2	ก.ค.	60	-	5	ก.ค.	60 12,221	บาท 17,221	บาท 17,221	บาท 4,500	บาท

4	ก.ค.	60	-	7	ก.ค.	60 12,221	บาท 17,221	บาท 17,221	บาท 4,500	บาท

11	ก.ค.	60	-	14	ก.ค.	60 12,221	บาท 17,221	บาท 17,221	บาท 4,500	บาท

1	ส.ค.	60	-	4	ส.ค.	60 12,221	บาท 17,221	บาท 17,221	บาท 4,500	บาท

4	ส.ค.	60	-	7	ส.ค.	60 12,221	บาท 17,221	บาท 17,221	บาท 4,500	บาท

15	ส.ค.	60	-	18	ส.ค.	60 12,221	บาท 17,221	บาท 17,221	บาท 4,500	บาท

17	ส.ค.	60	-	20	ส.ค.	60 12,221	บาท 17,221	บาท 17,221	บาท 4,500	บาท

22	ส.ค.	60	-	25	ส.ค.	60 12,221	บาท 17,221	บาท 17,221	บาท 4,500	บาท

29	ส.ค.	60	-	1	ก.ย.	60 12,221	บาท 17,221	บาท 17,221	บาท 4,500	บาท

3	ก.ย.	60	-	6	ก.ย.	60 12,221	บาท 17,221	บาท 17,221	บาท 4,500	บาท



ชวงเชา
04.00	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกชัน้ที	่4	ประตูทางเขาที	่6

เคานเตอร	M	สายการบินคาเธยแปซิฟิค	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
06.40	ออกเดินทางสูฮองกง	เทีย่วบินที	่CX	616

10.25	ถึงสนามบินฮองกง	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากนัน้นําคณะเดินทางเขาสู	เกาะลันเตา	ซึ่งถือไดวาเป็นแหลงทองเที่ยวอันมีเอกลักษณระดับโลกของ

ฮองกง	นําคณะขึน้สูดานบนโดยกระเชานองปิง360	องศาใหทานไดสักการะพระใหญเกาะลันเตา	ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิก์ลางแจงใหญที่สุดในโลกองคพระทําขิ้นจากการเชื่อมแผนทองสัมฤทธิก์วา	200	แผน
เขาดวยกันหันพระพักตรไปทางดานทะเลจีนใตและมองอยางสงบลงมายังหุบเขา	และโขดหินเบื้องลาง	ใหทาน
ชมความงดงามตามอัธยาศัย	
จากน้ันอิสระใหทานไดชอปป้ิงที	่Citygate	ซึ่งจะเป็น	Outlet	ทั้งหาง	มีแบรนดดัง	มากมาย	เชน	Nike	,

Adidas	,	Puma	,	Levi's	,	Esprit	,	Giordano	และอื่นๆอีกมากมาย	ของที่น่ีราคาจะลดอยูประมาณ	30%	หรือบาง
รุนลดถึง	70%	เลยทีเดียว	ซึ่งราคาจะถูกกวาปกติอยางแนนอน	
นําคณะเดินทางเขาสู	หมูบานชาวประมง	ใหทานไดชมบรรยากาศหมูบานชาวประมง	ทานไดเห็นกระบะ

ตระกราอาหารทะเลอยางมากมาย	อาทิ	กุง	ปู	หอยเป าฮ้ือ	หอยเชลล	ปลาตัวใหญๆ	กับบรรยากาศที่ทานเห็น
แลวตองบอกวา	ชี้เป็นชี้ตายเลยทีเดียว

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารทะเลสดๆ	พรอมน้ําจิ้มเลิศรส)

หลังอาหารนําคณะทานดูโชวแสงสีเสียงทีย่ิง่ใหญทีสุ่ดในโลก	The	Symphony	of	Light	ที่ใชนักแสดง
เป็นตึกระฟาทั้งจากฝ่ังเกาลูนและฝ่ังฮองกง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	South	China	Hotel	หรือเทียบเทา	(ฝ่ังฮองกง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



หากทัศนวิสัยไมเอื้ออํานวย	เชน	ฝนตกหนัก	มีลมแรง	กระเชาอาจปิดใหบริการ	เราจะนําทานขึ้น
สักการะพระใหญโดยรถโคชแทน	ทัง้น้ีเพื่อความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กแตใหญ
กวาเกาะฮองกงถึง	2	เทาและเมื่อกอนเป็นเกาะชาวประมง

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง	ซึ่งเป็นโปรเจ็คการ
สนับสนุนการทองเที่ยวในเกาะลันเตา

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงที่มีแบรนนานาชาติกวา	80	ยี่หอซึ่งตลอดทั้งปีมี
ซึ่งแทบจะสวนลดอยูอยางนอย	30%	ตลอดปี

หมูบานประมงเลยหยูมุนเป็นเสี้ยวหน่ึงของฮองกงที่ยังคงมีชีวิตที่สุขสมบูรณใน
มหานครยุคใหม	ประมาณ	150	ปีที่แลว	หมูบานน้ีดํารงชีวิตอยูไดดวยการหา
ปลา	ทําฟารมและทําเหมือง	ตั้งแตชวงปี	1960	ถึง	1969	หมูบานน้ีก็เริ่มมีชื่อ
เสียงในดานแหลงกินอาหารทะเลกลางแจงชั้นดี	วิธีการสั่งคอนขางแปลกซัก
หนอยตรงที่กอนอื่นคุณจะตองซื้อปลาจากบอในรานขาย	จากน้ันนําปลาไปที่
รานอาหารใกลๆ	ทั้งน้ีจะคิดคาทําอาหารดวย	สรุปแลวราคาสมเหตุสมผลและ
อาหารก็สดใหมมากๆ	ทีเดียว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารทะเลสดๆ	พรอมน้ําจิ้มเลิศรส)
	พักที่	South	China	Hotel	หรือเทียบเทา	(ฝ่ังฮองกง)

เป็นการจัดแสดงแสงสีและเสียง	ซึ่งจะถูกกจัดทุกๆ	สองทุมถาอากาศดี	เป็น
โชวที่ใหญที่สุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด

ชวงเชา



รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(ติม่ซํา)

นําทานเทีย่วเกาะฮองกง	ชมวิว	VICTORIA	POINT	หน่ึงในแหลงทองเที่ยวยอดนิยม	เป็นจุดชมวิวที่คุณจะ
ตองทึ่งกับความสวยงาม	อาววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก	และตึกระฟาที่พุงทะยานขึน้สูงตัดกับแนวเขาเขียว
ขจีอันแสนสวยงาม	เชิญถายรูปตามอัธยาศัย
นําทานสู	หาดทราย	REPULSE	BAY	หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงน้ีสวยทีสุดแหงหน่ึง	และยังใชเป็นฉาก

ในการถายทําภาพยนตรไปหลายเรื่องมีรูปป้ันของเจาแมกวนอิม	และเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครอง
ชาวประมง	โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด	
ใหทานนมัสการขอพรจาก	เจาแมกวนอิม	และเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล	ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อ

กันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้	3	ปี
นําทานขอพร	วัดแชกง	หมิว	หรือ	วัดกังหันนําโชค	วัดน้ีตั้งอยูที่ตําบลซาถิ่น	ซึ่งถือเป็นชานเมืองของ

ฮองกง	เป็นวัดเกาแกของฮองกง	สรางขึน้เมื่อ	400	กวาปีผานมาแลวในสมัยราชวงศชิง	ขึน้ชื่อลือชาในเรื่องความ
ศักดิส์ิทธิใ์นดานของโชคลาภทรัพยสินเงินทอง	โดยมีรูปป้ันเจาพอแชกง	และดาบไรพายเป็นสิ่งศักดิส์ิทธประจํา
วัดและวัดแชกง	ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนําโชคที่มีชื่อเสียง	เป็นตองเลือกเชาเลือกซื้อสินคามงคลชิ้นน้ี	เพื่อเสริม
สรางบารมี	และศิริมงคลใหกับชีวิต	
นําทานเยีย่มชม	โรงงานจิวเวอรรี	่ที่ขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม	และใชใน

การเสริมดวงเรื่องฮวง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูจูไห	ดวยรถบัส	ใชเวลาเดินทาง	2	ชัว่โมง	(ขึ้นอยูกับสภาพการจราจร)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทานชมการแสดงใหมลาสุดชุด	Deep	Blue	Fam3D	Water	Show	ซึ่งเป็นการแสดงแนวใหมที่มีมนุษย

นกปลา	เป็นตัวละคร	อิงนวนิยายแนววิทยาศาสตรสมัยใหม	โดยมีการใชมานน้ํา	น้ําพลุแสงเลเซอรโปรเจคเตอร
แสงสี	พลุสี	เสียงดนตรี	ซึ่งเป็นเทคโนโลยี่ดานการแสดงใหมลาสุด	ของโลกมาประกอบการแสดง	(โชวปิดทุกวัน
จันทร)	หากตรงกับวันดังกลาวเราจะเปลี่ยนไปดูโชวที่หมูบานวัฒธรรมแทน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	Fx	Hotel	SZX	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(ติ่มซํา)

ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮองกง	วิคตอเรียพีค	ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
เพราะนักทองเที่ยวที่ไดไปเยือนวิคตอเรียพีค	จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะ
ฮองกงไดทั้งหมด	ตั้งแตอาววิคตอเรีย	ตึกระฟา	เรือเฟอรรี่	และสีสันของแสงไฟ
ยามคํ่าคืนของฝ่ังเกาลูน	ทั้งหมดสรางตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ



เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

Deep	Blue	Fam3D	Water	Show	ซึ่งเป็นการแสดงแนวใหมที่มีมนุษย	นกปลา
เป็นตัวละคร	อิงนวนิยายแนววิทยาศาสตรสมัยใหม	โดยมีการใชมานน้ํา	น้ํา
พลุแสงเลเซอรโปรเจคเตอร	แสงสี	พลุสี	เสียงดนตรี	ซึ่งเป็นเทคโนโลยี่ดาน
การแสดงใหมลาสุด	ของโลกมาประกอบการแสดง	(โชวปิดทุกวันจันทร)

	พักที่	Fx	Hotel	SZX	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสูจูไห	ดวยรถบัส	ใชเวลาเดินทาง	2	ชั่วโมง	(ขึน้อยูกับสภาพการจราจร)
ถึงจูไห	เมืองเศรษฐกิจพิเศษ	ทีมีการวางผังเมืองไวอนาคตไมตํ่ ากวา	20	ปี	มีอาคารสูงใหญอยางมากมาย	
จากน้ันนําทานสู	วัดผูถอ	นมัสการองคสังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณนมัสการเจาแมกวนอิม	เพื่อความ

โชคดี	นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา	4	พระองคเพื่ออายุยืนนาน	
จากนัน้เดินทางผานชม	ถนนคูรัก	(The	Lover	Road)	ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่รัฐบาลเมืองจูไหไดทํา

ไวเพื่อเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ	
นําทานเดินทางแวะถายรูปกับสัญลักษณอันสวยงามโดดเดนของเมืองจูไหบริเวณอาวเซียงหู	จูไห

ฟิชเชอรเกิรล	หรือที่มีชื่อเรียกวา	“	หวีหนี”	เป็นรูปแกะสลักสูง	8.7	เมตร	ถือไขมุกอยูริมทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากนัน้นําทานไปผอนคลายความเม่ือยลาดวยการนวดฝ าเทาโดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีนและ

ซื้อยาครอบจักวาล	บัวหิมะ	ของแท	100%	ยาประจําบานที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย	ชวยรักษาแผล
จากการโดนความรอนเชน	น้ํารอนลวก	หรือ	น้ํามัน	ชวยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกไดดี
หรือจะทาเพื่อปองกันผิวไหมเสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและชวยแกปัญหาสิว	ฝา	จุดดางดําบนใบหนาให
หนาเนียนใส	
นําทานสู	รานผาไหม	ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผาหมไหมอันแสนนุมนานอนชวนสัมผัส
นําทานชม	รานหยก	มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยกใหทานไดเลือกชื้อเป็นของฝาก	หรือเป็นของที่ระลึกแด

ตัวทานเอง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานไป	ชอปป้ิงกงเป ย	ตลาดที่ตั้งอยูติชายแดนมาเกา	เป็นศูนยการคาติดแอร	มีสินคาใหทานเลือก

มากมาย	เชน	สินคากอปป้ีแบรนดเนมชั้นนําตาง	ๆไมวาจะเป็นเสื้อผา	รองเทา	กระเปา	นาฬิกา	ของเด็กเลน	ฯลฯ
ที่น่ีมีใหทานไดเลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเกาและ	ฮองกงเน่ืองจากสินคาที่น่ีมีคุณภาพและราคา
ถูกใหทานไดชอปป้ิงเลือกซื้อ	สินคาตามอัธยาศัย



นําคณะเขาสูทีพ่ัก	Zhongshan	Jinhuayue	Internatio	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน	5	ของประเทศจีน	"จูไห"	ไดรับยกยองจาก
สหประชาชาติใหเป็น	"เมืองมหัศจรรย	แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน"
สัญลักษณของเมืองจูไห	คือ	"หวี่หน่ี"	เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก	ซึ่งยื่นออกไป
ในทะเล	และยังมีถนนคูรัก	เป็นถนนซึ่งอยูริมชายหาดที่รัฐบาลจูไหไดตกแตง
ภูมิทัศน	ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน

เป็นวัดที่มีรูปป้ันพระสังขจายขนาดใญตั้งอยูตรงทางเขา	เป็นวัดที่ยังใชเป็นที่
ปฏิบัติธรรมมาจนถึงปัจจุบัน

เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก	เพราะมี
การจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด

หรือหวีหน่ี	เป็นสัญลักษณของเมืองจูไห	เป็นหินแกะสลักตั้งเดนสงาอยูริมทะเล
บริเวณอาวเซียงหู	มีลักษณะเป็นรูปของหญิงสาวสวย	ขนาดใหญมีความสูงถึง
8.7	เมตร	และมีน้ําหนักถึง	10	ตัน	ที่มือถือไขมุกไวโดยยกขึน้เหนือศีษระ	ซึ่งรูป
สลักน้ีสรางขึน้ตามนิทานพื้นบานของเมืองจูไห

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ในฮองกง	ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักที่สุดที่ตลาดหยกในเกาลูน	ถึงแมบริเวณน้ี
จะไดรับการปรับปรุงใหมหลายตอหลายครั้งในชวงที่ผานมา	แตที่น่ีก็ยังคงไว
ซึ่งรองรอยของอดีต	เชน	สถานีตํารวจที่เป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล	ใน
บริเวณใกลเคียง	คุณจะพบหินหยกขนาด	3	ตันบนถนนแคนตัน	ซึ่งเป็น
สัญลักษณของถนนเจด	แตถาคุณสนใจในการชอปมากกวาสถาปัตยกรรมและ
อนุสาวรีย	คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของหยกที่ขายอยูที่น่ี	ซึ่งมี
กวารอยแผง	สินคาที่คุณจะพบมากที่สุดคือเครื่องประดับทําจากหยก	ซึ่งไดแก
แหวน	กําไล	จี้	และตางหู	แตคุณก็อาจพบของแปลกอื่นๆ	ดวยเชนกัน



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Zhongshan	Jinhuayue	Internatio	หรือเทียบเทา

เป็นตลาดที่อยูชั้นใตดินของเมืองจูไห	ตลาดที่น่ีจะคลาย	ๆ	มาบุญครองบานเรา
ที่จูไหจะเป็นเมืองเล็ก	ๆ	จึงไมคอยมีมลพิษ	สภาพแวดลอมจึงสวยงาม	สะอาด
และอากาศบริสุทธิม์าก	ที่น่ีก็เหมือนหางชอปป้ิงขนาดเล็ก	มีทั้งรานเสื้อผา
รองเทา	กระเปา	เครื่องประดับ	และสินคาอื่น	ๆ	อีกมากมาย	ที่สําคัญของที่น่ี
ราคาถูกมากเพราะวามีสินคาที่น่ีทําเลียนแบบจากจีน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา
นําทานเดินทางสูมาเกา	ดวยรถบัส	ใชเวลาเดินทางประมาณ	30	นาที
นําทานมาไหว	วัดเจาแมกวนอิม	เป็นวัดใหญและเกาแกมาก	ที่สุดในมาเกา	สรางขึน้ตั้งแตสมัยศตวรรษที่

13	ภายในวัดสัมผัสไดถึงความศักดิสิทธิ	และมนตขลังอันเกาแกของสถาปัตยกรรมของ	ชาวจีนที่ดูมีเสนหใน
แบบฉบับของชาวจีน	และองคที่โดดเดนเป็นพิเศษเห็นจะเป็นองคเจาแมกวนอิม	ที่แตงองคทรงเครื่องดวยชุดเจา
สาวของจีนที่ตัดเย็บดวยผาไหมอยางงดงาม
ผานชม	องคเจาแมกวนอิมริมทะเล	เป็นองคเจาแมกวนอิมปรางคทองสัมฤทธิป์ระทับยืนบนโคมทรง

ดอกบัว	มีความสูง	18	เมตร	หนักกวา	1.8	ตัน	เป็นองคเจาแมกวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหวางจีนกับโปรตุเกส
ซึ่งพระพักตรเป็นพระแมมารีโปรตุเกส	สรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสสงมอบเกาะมากาคืนให
กับจีน	เพื่อคนใหรุนหลังไดระลึกถึง
จากนัน้นําทุกทาน	แวะชิมขนม	ณ	รานขายของฝากขึ้นชื่อ	ตนตํารับของเมืองมาเกา	ใหทานไดเที่ยวรอบ

เกาะมาเกา
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
ชมวิหารเซนตพอล	ซากโบสถที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน	ดานหลังของโบสถมีพิพิธภัณฑจัด

แสดงประวัติของโบสถ	ซึ่งโบสถเซนตพอลน้ีไดรับการยกยองใหเป็นอนุสาวรียแหงศาสนาคริสตที่ยิ่งใหญที่สุดใน
ดินแดนตะวันออกไกล

(หากมีเวลามากพอ)	นําทานเขาสู	Parisian	ใหทานไดสัมผัสกับเมืองจําลองของฝรั่งเศส	เมืองปารีส	ให
ทานไดสัมผัสกับแหลงชอปป้ิงอันลือชื่อมีของแบรนดเนมนานาชนิด	หรือบางทานตองการเสี่ยงโชคกับ	Casino	ก็
พอมีเวลา	

และใหทุกทานเปิดประสบการณใหมกับการขึ้นกระเชาสูหอไอเฟล	ขึน้สูชั้น	7	(ไมรวมคาขึ้น
กระเชา)	ประสบการณใหมแนนอน	เพราะเป็นโรงแรมที่ทาง	Venetian	อยากมีสโลแกนคลายกัน	แตที่น่ีมีแลนด
มารคที่สวยที่สุดในมาเกาหรือบางทานตองการอยากจะเที่ยวเวเนเชี่ยน

(หากมีเวลามากพอ)	นําทานเขาสู	Venetian	ใหทานไดสัมผัสกับเมืองจําลองของอิตาลี	เมืองเวเนเชี่ยน	ให
ทานไดสัมผัสกับแหลงชอปป้ิงอันลือชื่อมีของแบรนดเนมนานาชนิด	หรือบางทานตองการเสี่ยงโชคกับ	Casino	ก็
พอมีเวลา	และใหทุกทานเปิดประสบการณใหมกับการลองเรือ	Venetian	ในคลอง	(ติดตอหัวหนาทัวรคาใชจาย)
ไดเวลาอันสมควรนําคณะเขาสูทาเรือ	เพื่อนัง่เรือเฟอรีมุ่งหนาสูสนามบินฮองกง
17.05	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพ	โดยเทีย่วบินที	่CX	703

19.00	น.	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา



เป็นหน่ึงในวัดใหญที่ผูคนนิยมมากราบไหวกันเป็นจํานวนมาก	สรางขึน้ใน
ศตวรรษที่	13	ใหทานไดขอพร	เรื่องการเงิน	เพื่อใหเงินทองไหลมาเทมา
สําหรับคนปีชงขอพรไมใหเกิดการขัดสนเรื่องเงินทอง	เพราะวัดแหงน้ีเป็นวัด
ใหญและเกาแกมากที่สุดในมาเกา	สรางขึน้ตั้งแตสมัยศตวรรษที่	13	ภาย	ใน
วัดสัมผัสไดถึงความศักดิส์ิทธิแ์ละมนตขลังอันเกาแกของสถาปัตยกรรมของ
ชาวจีนที่ดูมีเสนหในแบบฉบับของชาวจีน	ซึ่งภายในวัดแหงน้ีมีพระพุทธรูปที่
ชาวมาเกาเคารพนับถืออยูหลายองค	ไมวาจะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจา	3
ยุค	ที่มีประดิษฐานอยูดวยกัน	3	องค	ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงปรัชญาทางพระพุทธ
ศาสนาที่วา	มี	อดีต	ปัจจุบัน	และอนาคตมีพระยูไล	ที่คนมาเกาใหความเคารพ
นับถือมากราบไหวขอพรกันเยอะ	และองคที่โดดเดนเป็นพิเศษเห็นจะเป็น	องค
เจาแมกวนอิม	ที่แตงองคทรงเครื่องดวยชุดเจาสาวของจีนที่ตัดเย็บดวยผาไหม
อยางงดงาม

เป็นรูปป้ันขนาดใหญของเจาแมกวนอิม	ซึ่งหันหลังใหทะเล	และยืนอยูบนโดม
ดอกบัวขนาดใหญ	ตั้งอยูริมทะเล	สรางดวยทองสัมฤทธิท์ั้งองค	มีความสูง	18
เมตร	และมีน้ําหนักมากถึง	1.8	ตัน	ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัว	ภายในฐาน
รูปป้ันเป็นพิพิธภัณฑแสดงประวัติความเป็นมา	นอกจากเป็นพิพิธภัณฑแลว	ยัง
เป็นพื้นที่ที่ใหประชาชนเขามาน่ังสมาธิ	ถือไดวาเป็นสถานที่ซึ่งชาวมาเกานิยม
เขามาพักผอนหยอนใจมากที่สุดอีกแหงหน่ึง	และวัตถุประสงคในการสรางน้ัน
เนืองมาจากเป็นเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใหกับ
มาเกา	ในโอกาสที่สงมอบมาเกาคืนใหกับจีน

	รับประทานอาหารกลางวัน

เป็นซากของโบสถที่มีอายุเกาแกและสวยงาม	เคยเป็นโบสถและโรงเรียน
เซนตปอล	ซึ่งเป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

The	Parisian	Macao	ตั้งอยูใจกลางเขต	Cotai	ในมาเกา	มีหางสรรพสินคา
หรูหรา	สระวายน้ํากลางแจงและสวนน้ํา	โรงแรมในธีมฝรั่งเศส	มีแบบจําลอง
ขนาดครึ่งสวนของหอไอเฟลที่เป็นสัญลักษณ	มีบริการนวดผอนคลายและ
ทรีทเมนทที่ศูนยสปาในสถานที่	มีทางเดินใตหลังคาจาก	The	Parisian	Macao
ไปยัง	Cotai	Expo	ซึ่งใชเวลาเดินประมาณ	10	นาที	จากโรงแรมแหงน้ี	ใชเวลา
เดินทางโดยรถยนต	6	นาทีไปยังทาเรือ	Macau	Ferry	Terminal	ใชเวลาเดิน
ทางโดยรถยนตเพียง	10	นาทีไปยัง	Taipa	Ferry	Terminal	และใชเวลาเดินทาง
โดยรถยนต	8	นาทีไปยังสนามบินนานาชาติ	Macau	International	Airport	มี
บริการรถรับสงฟรีจากทาเรือขามฟากหรือสนามบินมายังโรงแรม

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว



กระเชาสูหอไอเฟล	ขึ้นสูชัน้	7	(ไมรวมคาขึ้นกระเชา)

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	เดินทางขึ้นตํ่า	15	ทาน	หากตํ่ากวากําหนด	กรุปจะไมสามารถเดินทางได	หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระ

คาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป	โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา	

1.มัดจําทานละ	5,000	บาท	ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง	3	วัน	กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทาง
ภายใน	30	วัน	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
2.สวนที่เหลือ	ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย	30	วัน
-	หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
-	หากชําระไมครบตามจํานวน	บริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
-	เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุ

ไวทั้งหมดน้ีแลว
-	หากชําระเงินในแตละสวนแลว	โปรดสงสําเนาการโอนเงิน	พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ
-	สงรายชื่อสํารองทีน่ัง่	ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง	(Passport)	โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวา

ตองการเดินทางทองเทีย่วทริปใด,	วันทีใ่ด,	ไปกับใครบาง,	เบอรโทร	//	[หากไมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง(Passport)	มาให	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิด
พลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิ้น

1	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ	รวมถึงคาภาษีสนามบิน	และคาภาษีน้ํามัน
2.	คารถโคชปรับอากาศ
3.	โรงแรมที่พักตามที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2-3	ทาน/หอง)
4.	คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
5.	คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ



6.	คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
7.	คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงประกันทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
8.	คาธรรมเนียมวีซาประเทศจีน	ตามรายการที่ระบุ	(สําหรับคนที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน	เขาออกประเทศ

จีน	1	ครั้งเทาน้ัน)

1.	คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบาร
ในหองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ
2.	คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกิน

ขนาดมาตรฐาน
3.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
4.	คาทิปมัคคุเทศก,	คนขับรถ,	1,200	บาท/ทาน/ทริป	,	ชําระทีส่นามบินกอนเดินทาง
5.	คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
7.	คาธรรมเนียมวีซาคนตางประเทศ	ที่ตองเดินทางเขาประเทศจีน	(ในตามโปรแกรมเทาน้ัน)

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวรทัง้น้ีเพื่อประโยชนของ
ตัวทานเอง
ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกด	และคนขับรถ	1,200	บาท/ทาน/ทริป	

ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	

เด็กทีมี่อายุตํ่ากวา	2	ปี	ชําระในราคา	8,500	บาท	/	ทาน
เด็กทีมี่อายุตํ่ากวา	18	ปี	บวกเพิม่	5,000	บาท/ทาน
โปรดตรวจสอบ	Passport	:	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึ้นไปและเหลือหนา

กระดาษอยางตํ่า	2	หนา	หากไมมัน่ใจโปรดสอบถาม
ราคารวมวีซาทัง้หนาดาน	(เฉพาะคนไทย)

บริษทัขอสงวนสิทธิ	์:	รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,
การเมือง,	สายการบิน	ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศ	หรือกรณีอื่นๆโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรและการตรวจคน
เขาเมืองในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง
อัตราคาบริการทัวรน้ี	:	เป็นทัวรที่เขารานชอปป้ิง	ซึ่งรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศจีน	เพื่อสงเสริมใหมีการ

ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหกับนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	คือ	บัวหิมะ	,	หยก	,	ชา	,	การนวดฝาเทา	,	ไขมุก	,	ผา
ไหม	,	ฯลฯ	ซึ่งสนับสนุนคาใชจายบางสวนใหทานไดเที่ยวในราคาประหยัด	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบ
วา	รานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม.....ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	60	นาที	ถึง	90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อ
ขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	หากไมเขารานชอปป้ิง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
เก็บคาทัวรเพิ่มทานละ	1,000	หยวน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน



3.	เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข
เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน	ขอคืนเงินไดทุกกรณี		และกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศทีร่ะบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น		รวมถึง	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน
ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น


