


1 สนามบินดอนเมือง	-	ฮองกง	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	วิคตอเรียพีค	-
พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งฮองกง	-	รีพัลสเบย	-	เลดี้มารเก็ต

พักที่
Panda
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2 วัดแชกงหมิว	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	ยานถนนนาธาน	-	เมืองเซินเจิ้น

พักที่
Royal
Century
Hotel
หรือ
ระดับ
เดียวกัน

3 เมืองเซินเจิ้น	-	หลอหวู	-	หมูบานวัฒนธรรม	เมืองเซินเจิ้น	-	Sea	World	City

พักที่
Royal
Century
Hotel
หรือ
ระดับ
เดียวกัน

4 มาเกา	-	เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือ	องคเจาแมกวนอิมปราคทอง	-	วัดอามา
หรือ	วัดเจาแมทับทิม	-	วิหารเซนตปอล	-	เซนาโดสแควร	-	THE	VENETIAN
MACAU	-	สนามบินมาเกา	-	สนามบินดอนเมือง

29	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿6,000



ชวงเชา
04.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	(Terminal	1)

ชัน้	3	เคานเตอร	2	สายการบินแอรเอเชีย	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระใหกับทาน
06.30	น.	ออกเดินทางสู	ฮองกง	โดยสายการบินแอรเอเซีย	เทีย่วบินที	่FD508	(บนเครื่องมีบริการขาย

อาหารและเครื่องดื่ม)
10.15	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	Hongkong	International	Airport	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	1	ชม.)	ซึ่งตั้ง

อยูบนเกาะลันเตา	ฮองกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง
หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว	พรอมกัน	ณ	ทางออก	EXIT	B
จากน้ันนําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย	ผานสะพานแขวนซิงหมา	(TSING	MA	BRIDGE)	ซึ่ง

เป็นสะพานแขวนทางรถยนตที่มีความยาวมากกวา	2.2	กิโลเมตร	ซึ่งไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง
ระดับโลก	นอรแมน	ฟอสเตอร	ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณยอดเขา	The	Peak	หรือ	วิคตอเรีย	พีค	(Victoria	Peak)	ถาย

รูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด	และสวยที่สุดของฮองกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮองกงและเกาลูน	ไดทั้งเกาะอยางชัดเจน	เป็นจุดชมวิว	ชมไฟตึกสูงใน
ฮองกง	ยอดเขาที่สูง	552	เมตรจากระดับน้ําทะเล	ตั้งอยูในเกาะฮองกง	ที่ดานบนของ	The	Peak	มีอาคาร	Peak
Tower	เป็นอาคารรูปชาม	หรือ	ครึ่งวงกลมสูง	7	ชั้น
ภายในอาคารมี	พิพิธภัณฑหุนขึ้ผึ้งมาดามทุสโซ	(Madame	Tussauds)	หางสรรพสินคา	รานอาหาร	และ

รานขายของที่ระลึกหลายรานจะเป็นหาง	รานขายของฝาก	รานขายของ	Brand	name	เป็นแหลงชอปป้ิงที่สูง
ที่สุดในฮองกง
จากน้ันนําทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภ	ณ	ชายหาดรีพัลสเบย	สรางขึน้

ในปี	ค.ศ.1993	ในแตละปีจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ิทธิจ์ากเจาแมกวนอิม
เจาแมทับทิมและเทพเจาแหงโชคลาภ	โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถาใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป
หลังจากน้ันนําทานอิสระชอปป้ิง	เลดี้มารเก็ต	ซึ่งเป็นตลาดกลางแจงที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของฮองกง	มีสินคา

มากมายใหไดเลือกชอป	ทั้งเสื้อผาแฟชั่น	กระเปา	รองเทา	เครื่องประดับ	เครื่องสําอาง	ของเลน	ฯลฯ	มีสินคา
มากกวา	100	กวาราน	และของกิน	ซึ่งเป็นอาหารทองถิ่นของที่น่ี	ทานสามารถตอลองสินคาไดมากกวา	50%

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่าอิสระ	ตามอัธยาศัย
เขาสูทีพ่ัก	ฮองกง	Panda	Hotel	หรือเทียบเทา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



มีชื่ออยางเป็นทางการวา	เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน	เป็นเขตปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน	ในทางภูมิศาสตรมี
สามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ	ฮองกงเป็นที่รูจักในสกาย
ไลน	(skyline)	ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก	มีเน้ือที่	1,104	กม.2	และ
ประชากรกวาเจ็ดลานคน	เป็นเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหน่ึง
ในโลก	ประชากรฮองกง	93.6%	มีเชื้อชาติจีน	และ	6.4%	มาจากกลุมอื่น
ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่
อยูติด	ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ	1930

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

Madame	Tussauds	Hong	Kong	พิพิธภัณฑหุนขี้ผึง้	ซึ่งเหมือนจริงจนแยกไม
ออก	ของเหลาดารา	และบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกวา	100	คนจากทั่วทุกมุมโลก
โดยมีทั้งหมด	10	ธีม	ดังน้ี	ฮองกง	แกลมเมอร,	รอยัล	แฟมิลี่,	ฮิสตอริคอล
แอนด	เนชั่นแนล,	ทีวีสตูดิโอ,	เวิรลพรีเมียร,	เค-เวฟ,	เดอะแชมปเป้ียน,	ออ
เทนธิค	ฮิสตอรี่,	มิวสิค	ไอคอน	แอนด	แฟนตาซี	คิงดอม	และผูเขาชมสามารถ
เรียนรู	ศิลปะการปองกันตัวจากเฉิน	หลง,	ฉากรักโรแมนติกกับคิมซูฮยอน,	ฝึก
หวิงชุนกับดอนน่ี	เยน,	ถายรูปคูกับบารัค	โอบามา,	สัมผัสประสบการณพรม
แดงกับแองเจลินา	โจลี

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี



บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รับประทานอาหารคํ่าอิสระ	ตามอัธยาศัย

เป็นตลาดกลางแจงที่ถือวามีชื่อเสียงแหงหน่ึงในฮองกง	ตลาดแหงน้ีเหมาะ
สําหรับคนที่รักในแฟชั่น	เพราะที่น่ีมีทั้ง	กระเปา	,	รองเทา	,	เสื้อผา	,เครื่อง
ประดับ	,	เครื่องสําอาง	,ของตกแตงบาน	,	ของเลน	ฯลฯ	มีรานคาทั้งสิ้น
มากกวา	100	ราน	ระยะทางของตลาดแหงน้ีโดยรวมแลวยาวกวา	1	กิโลเมตร
รานสวนใหญจะตั้งราคาสูง

	พักที่	Panda	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ทีพ่ัก	หรือ	แบบติม่ซํา
จากน้ันเดินทางไป	วัดแชกงหมิว	เป็นวัดเกาแกที่มีความศักดิส์ิทธิม์าก	มีอายุกวา	300	ปีตั้งอยูในเขต	Shatin

วัดแชกงสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเป็นทหารมีชื่อวาทานแชกง	เน่ืองจากมีเหตุการณ
จลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว	ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความ
เชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ	แลวจะตองไปหมุน
กังหันนําโชคที่ตั้งอยูในวัดเพื่อจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาที่การ
งาน	โชคลาภ	ยศศักดิ	์

ชวงบาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําชม	โรงงานจิวเวอรรี	่ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮองกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ

ทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ	!!	และนําทานเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนตางๆ	อีกมากมาย
ใหทานอิสระชอปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย	เชน	ชอปป้ิงที่	Ocean	Terminal	และ	Harbour	City	กับสินคา

แบรนดเนมชื่อดังตางๆ	ระดับโลกกวา	700	รานคา	อาทิ	เชน	Armani,	Prada,	Gucci,	Burburry,	Carlier,	Chanel,
Coach,	Dior	Fendi,	Louis	Vuitton,	Chole	ฯลฯ	หางขายของเด็กเลน	Toy	r'us	รานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่
DFS	Galleria

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่าอิสระ	ตามอัธยาศัย
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเซินเจิ้น	(โดยรถไฟ)	ซึ่งเป็นเมือง	1	ใน	4	เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษ

ของมณฑลกวางตุงเป็นเมืองเศรษฐกิจการคาที่สําคัญของจีนทางตอนใตและเป็นแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและ
ความทันสมัยอีกดวย..
เขาสูทีพ่ัก	เซินเจิ้น	Royal	Century	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ที่พัก	หรือ	แบบติ่มซํา

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ



รับประทานอาหารคํ่าอิสระ	ตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

เป็นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน	และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจม
ซาจุย

	พักที่	Royal	Century	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน	ซึ่งขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง	โดยเฉพาะยานโหลหวู
หางสรรพสินคาขนาดยักษ

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ทีพ่ัก
จากน้ันนําทานชมสินคาพื้นเมืองของ	เซินเจิ้น	อาทิ	หยก	ใบชา	ครีมไขมุก	ยาสมุนไพรจีน	ฯลฯ	ฝากคนที่ทาน

รักและนําทานชมโรงงานผาไหมจีนซึ่งเป็นสินคาขึน้ชื่อ
จากน้ันใหทานเพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา	50%	ที่คนไทยขนานนามวา	มาบุญครองเซินเจิ้น

หรือหลอวู	ซิตี้	ทานจะพบกับสินคากอปป้ีแบรนดเนมชื่อดังมากมาย	อาทิ	Armani,	Prada,	Gucci,	Burberry,
Cartier,	Chanel,	Coach,	Dior	Fendi,	Louis	Vuitton,	Chole	ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	หมูบานวัฒนธรรม	Cultural	Village	เป็นศูนยแสดงชีวิตความเป็นอยูและวัฒนธรรมของชนเผา

นอยใหญ	ที่กระจายตามมณฑลตาง	ๆ	ทั่วประเทศจีนที่ใหญที่สุดภายในหมูบานวัฒนธรรม	มีที่อยูอาศัยของชน
เผาตาง	ๆ	ที่สรางเทาขนาดจริง	24	แหง	จากทั้งหมด	56	เผาทั่วประเทศ	ทามกลางมวลไมและสายน้ําที่รมรื่น
สวยงามมีชนเผาเจาของบานใหการตอนรับ	มีการแสดงกิจกรรมประจําเผาใหชม	เชน	การเย็บปักถักรอย	การ
ทําขนม	การรองรําทําเพลง
จากน้ันนําทุกทานสู	Sea	World	City	หน่ึงในแลนดมารคของเมืองเซินเจิ้น	ชมพระอาทิตยตกดินบนเรือ	"หมิง

ฮัว"	เรือเคยเป็นที่รูจักในชื่อเดิม	คือ	"Anceevilla"	และตอมาไดเปลี่ยนชื่อเป็น	"หมิง	ฮัว"	โดยคนจีนที่ซื้อเรือน้ีมา
เป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของเซินเจิ้นมี	การแสดงโชวน้ําพุ	อันแสนสวยงามเวลาประมาณ	20.00	น.	และ
เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมสันทนาการ,	รานอาหารและรานคาปลีกที่ลอมรอบ	ซีเวิลดพลาซาเปลี่ยน



โฉมหนาเป็นศูนยกลางความบันเทิงใหมสําหรับผูอยูอาศัยชาวตางชาติและนักทองเที่ยว	การออกแบบที่มีรูป
แบบเหมือนคลื่นและเสนทางคดเคี้ยว,	การสรางความรูสึกแตกตางจากผูเขาชม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	
เขาสูทีพ่ัก	เซินเจิ้น	Royal	Century	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ที่พัก

เป็นเมืองชายแดนฮองกงจีน	ซึ่งขึช้ื่อเรื่องแหลงชอปป้ิง	โดยเฉพาะยานโหลหวู
หางสรรพสินคาขนาดยักษ

หลอหวู	ซิตี้	แหลงดึงดูดนักชอปป้ิงเซินเจิ้น	นักชอปป้ิงสวนใหญจะเรียกที่น่ีวา
มาบุญครองของเมืองจีน	ที่น่ีจะเหมือนมาบุญครองบานเรา	ตึกสุง	5	ชั้น	ขางใน
ตึกจะมีสินคาพื้นเมืองมากมาย	กระเปา	เสื้อผา	รองเทา	ซึ่งเป็นสินคาเลียน
แบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอชื่อดังๆ	ทั้งน้ัน	ไมวาจะเป็น	กุชชี่	อามาน่ี	หลุยส
วิตตอง	เวอรซาเช	แอรเมส	ปราดา	ฯลฯ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสวนสนุกที่มีธีมเป็นประวัติศาสตร	และสถาปัตยกรรมโบรารของจีน	ซึ่งถูก
ดูแลโดยกรมทองเที่ยวและตั้งอยูในเซินเจิ้น

Sea	World	City	หน่ึงในแลนดมารคของเมืองเซินเจิ้น	ชมพระอาทิตยตกดินบน
เรือ	"หมิง	ฮัว"	เรือเคยเป็นที่รูจักในชื่อเดิม	คือ	"Anceevilla"	และตอมาได
เปลี่ยนชื่อเป็น	"หมิง	ฮัว"	โดยคนจีนที่ซื้อเรือน้ีมาเป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม
ของเซินเจิ้น	มีการแสดงโชวน้ําพุอันแสนสวยงามเวลาประมาณ	20.00น.	และ
เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมสันทนาการ,	รานอาหารและรานคาปลีกที่
ลอมรอบ	ซีเวิลดพลาซาเปลี่ยนโฉมหนาเป็นศูนยกลางความบันเทิงใหม
สําหรับผูอยูอาศัยชาวตางชาติและนักทองเที่ยว	การออกแบบที่มีรูปแบบ
เหมือนคลื่นและเสนทางคดเคี้ยว,	การสรางความรูสึกแตกตางจากผูเขาชม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Royal	Century	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา



รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ทีพ่ัก
สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางสู	มาเกา	โดยเรือเฟอรรี่	ใชเวลาประมาณ	50	นาที	(ขึ้นอยูกับสภาพ

อากาศ	ณ	วันทีเ่ดินทาง)
นําทาน	ถายรูปคูกับรูปป้ันองคเจาแมกวนอิมริมทะเล	เป็นองคเจาแมกวนอิมปรางคทองสัมฤทธิป์ระทับ

ยืนบนโคมทรงดอกบัวมีความสูง	18	เมตร	มีน้ําหนักกวา1.8	ตันเป็นองคเจาแมกวนอิมลูกครึ่ผสมผสานระหวาง
จีนกับโปรตุเกสซึ่งพระพักตรเป็นพระแมมารีโปรตุเกสสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสง
มอบเกาะมาเกาคืนใหกับประเทศจีนเพื่อใหคนรุนหลังไดระลึกถึง
นําทานชม	วัดอามา	ใหทุกทานไดกราบไหวเจาแมทับทิมที่	วัดอามา	ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆสําหรับนัก

ทองเที่ยวสําหรับวัดแหงน้ีตั้งอยูใกลกับทะเล	ภายในวัดดูแลวก็แปลกตาดีเพราะวามีการกอสรางกันแบบลดหลั่น
กันไปตามพื้นที่ที่อํานวยเน่ืองจากสถานที่แหงน้ีตั้งอยูริมเชิงเขาเมื่อเดินพนซุมประตูก็จะพบกับศาลของเจาแม
ทับทิมตั้งอยู..นอกจากน้ันก็ยังมีหอเมตตาธรรม	ศาลเจาแมกวนอิมศาลพุทธเซินเจาชานหลินและยังมีศาลเจา
ขนาดเล็กๆ	อีกหลายศาลที่ไดมีการสรางเพื่อถวายใหแกเจาแมทับทิม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	โบสถเซนตปอลล	สรางขึน้เมื่อตนศตวรรษที่	17	นับเป็นสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร

และเป็นสัญลักษณประจําเมืองมาเกาซึ่งโบสถแหงน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกขอชาวตะวันตกในดิน
แดนตะวันออกไกลในปี	ค.ศ.	1835	ไดเกิดเพลิงไหมอยางรุนแรง	ทําใหเหลือแตซากประตูโบสถดานหนาและ
บันไดทางเขาดานหนาที่สงางามหลังจากที่มีการบูรณะขึน้ใหมในปีค.ศ.1991
จากน้ันนําทานมายังยานการคาสําคัญของมาเกา	เซนาโดวสแควร	ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวย

กระเบื้องเป็นลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปัตยกรรมสไตลโปรตุเกส
อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและแวะซื้อสินคาที่มีชื่อเสียงและซื้อขนมพื้นเมืองมาเกาทารตไขและขนมทองพับหอ

สาหราย
นําทานชม	Venetian	Resort	Hotel	โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอน

ถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตาม
อัธยาศัยซึ่งแบงเป็นโซนตางๆ	เชน	Grand	Canal	Shop	มีรานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา	30
แหง	เพื่อลิ้มลองเมนูตาง	ๆ	ที่ทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา	300	ราน	เชน	BOSSINI,
G2000,GIODANO,SWATCH,	FOSSIL	ฯลฯ
หรือ	ลองเรือกอนโดลา	GONDOLA	(ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ	120	เหรียญ)	ลองไปตามคลอง

เวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด	4	โซนใหญ	(ไมอนุญาตใหเด็กทีมี่อายุตํ่ากวา	18
ปี	เขาไปภายในคาสิโนไมอนุญาตทําการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทัง้สิ้นและ	ควรแตงกาย
สุภาพ)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินมาเกา
22.40	น.	ออกเดินทางจาก	สนามบินมาเกา	เพื่อเดินทางกลับ	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบินแอร

เอเชีย	เที่ยวบินที่	FD767	(บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)
00.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ที่พัก

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา



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

เป็นหน่ึงในวัดที่เกาแกที่สุดบนเหาะมาเกา	ซึ่งชื่อน้ันคาดวามาจากเชื่อเกาะมา
เกา	สรางเพื่อบูชาเทพมัตสึ	เทพเจาแหงการประมง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นซากของโบสถที่มีอายุเกาแกและสวยงาม	เคยเป็นโบสถและโรงเรียน
เซนตปอล	ซึ่งเป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

เป็นจตุรัสที่อยูในเมืองมาเกา	ซึ่งตั้งชขื่อตามสถานที่นัดพบของชาวโปรตุเกส
และจีน	เคยมีรูปป้ันขนาดใหญ

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง



คาลองเรือกอนโดลา	GONDOLA	ไมรวมอยูในรายการ	ราคาทานละ	120	เหรียญ
ไมอนุญาตใหเด็กทีมี่อายุตํ่ากวา	18	ปี	เขาไปภายในคาสิโนไมอนุญาตทําการบันทึกภาพใดๆ

ภายในคาสิโนทัง้สิ้นและ	ควรแตงกายสุภาพ
บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน	
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เอมิเรตส	Economy	class	30

กิโล	/	เอมิเรตส	Business	class	40	กิโล	/	ฮองกงแอรไลน	20	กิโล	/	คาเธยแปซิฟิค	20	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่อง
บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาห

บาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	
7.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
8.	คาวีซากรุปแบบ	144	ชั่วโมง	(ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรตไทย

เทาน้ัน)
9.	กรณีทีท่าง	ตม.	จีน	ปิด	ยกเลิกวีซากรุป	144	ชัว่โมง	ทางบริษทัขอเก็บคาวีซาทีเ่กิดขึ้นตามจริง	และ

ทางบริษทัฯขอ	สงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทัง้หมด	(ในกรณีลูกคาแจงยกเลิกการเดินทาง	ทางเราขอสงวน
สิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น)

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และทิปพนักงานขับรถ	(วันละ	200บาท	ตอทาน)	ทิปหัวหนาทัวร	(ตามความ

ประทับใจ)

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]



เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่ทานละ	800	บาท/ทริป/ตอทาน***
***คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ	หัวหนาทัวร***
**	แจกน้ําดื่ม	1	ขวด	เฉพาะวันทีเ่ดินโปรแกรมทัวร	**
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**
ราคาจอยแลนดไมรวมตัว๋เครื่องบิน	หักออก	ทานละ	9,000.-	//	ราคาเด็กทารก	INFANT	5,500.-
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนทุกเมือง	(ฮองกง	มาเกา	จูไห	เซิน

เจิ้น)กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	บัวหิมะ,
ผาไหม,	ไขมุก,	ใบชา,	ใยไผไหม,	หยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนให
กับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความ
พอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีน
ทุกเมือง	ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	ราน
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
ฮองกง

1.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.		แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.		สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯ	เป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.		บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดิน

ทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดิน
ทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.		กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คา
ตัว๋เครื่องบิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไม
สามารถเดินทางได
7.		ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
8.		กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อ
การทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและฮองกง	เซินเจิ้น	จูไห	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่
เทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**



9.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


