
 

  

มาเก๊า – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์เต็มวนั   

    

 

 

 

 

 

 



 

  

มาเก๊า-ฮ่องกง สวนสนุกดสินีย์แลนด์    

  พิเศษนอนฮ่องกง 2 คืน 
เจ้าแมกวนอิมริมทะเล /วัดอาม่า/วิหารเซนต์ปอล/หอไอเฟลเดอะปาริเซียน/เวเนเช่ียน 

หมุนกังหัน แก้ปีชง ที่วัดแชกงหมิว// วัดหวังต้าเซียน ขอสุขภาพแข็งแรง 
แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ (ขอประทานบุตรเทพเจ้า)– ช้อปป้ิงนาธาน 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ  – มาเก๊า –เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล -วดัอาม่า–  วหิารเซนต์ปอล –เชนาโด้สแควร์- 
 หอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเช่ียน – ฮ่องกง 
 
04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจา้หนา้ที่ทาํการเช็คอินตัว๋ 
06.45 น. บินลดัฟ้าสู่ มาเก๊า โดยเที่ยวบิน FD 755 
10.00.น. เดินทางถึงมาเก๊า  ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่นํ้ าเพร์ิล  มีอาณา

เขตติดกบัตาํบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพเิศษมาเก๊า มีเน้ือที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมุทร มา
เก๊า , เกาะไทปา , เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 3 
สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลงัผา่นพธีิการตรวจ
คนเขา้เมืองแลว้จากนั้นผา่นชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้แม่กวนอิมปรางคท์องสร้างดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์มี
ความสูง 18 เมตรหนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกาย
เรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่
กลบัมีพระพกัตร์เป็นหนา้พระแม่มารี ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพือ่เป็น
อนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน  

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน เมนู ข้าวเหนียวหมู สุดอร่อย ท่านละ 1 กล่อง 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวดัที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวตัถุเก่าแก่ซ่ึงมีมูลค่ามหาศาลไวม้ากมาย
เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยูม่าไดย้าวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวดัมีศาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอ 
เมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพทุธ ZHENJIAO 
CHANLI 
 

 
 

 
 



 

  

นาํท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของ วทิยาวหิารเซนตป์อล  ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และปิด
ไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสร้างขึ้นใน
ปี 1580 แต่ถูกทาํลายถึงสองคร้ัง ในปี 1595 และ 1601 ตามลาํดบั จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั้งวทิยาลยั 
และโบสถถู์กทาํลายจนเหลือแต่ดา้นหนา้ของตึกฐานโบสถส่์วนใหญ่ และบนัไดดา้นหนา้ของตึกแสดงใหเ้ห็นถึง
สไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ี
เพยีงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก 
ดา้นหลงัของโบสถจ์ดัเป็นพพิธิภณัฑท์างดา้นศาสนา นาํ
ท่านชอ้ปป้ิง เซนาโดส้แควร์  ศูนยร์วมสินคา้มากมาย 
เส้ือผา้แฟชัน่สุดชิก ลินคา้แบรนดเ์นมดงัจากทัว่ทุกมุม
โลก มากกวา่ 300 ร้าน ของตกแต่ง ของโบราณ ของฝาก 

ของที่ระลึก เคร่ืองประดบั ถูกใจขาชอ้ปอยา่งแน่นอน 
หรือถา้หากใครที่อยา่งนัง่ชิวๆ ลองชิมอาหารก็มี
ภตัตาคาร กวา่ 40 ร้าน เซนาโดส้แควร์มีความโดดเด่น
อยา่งมาก พื้นถนนปูลาดดว้ยกระเบื้องเป็นลอนๆ ราวกบั
อยูใ่นทอ้งทะเลกวา้ง รวมไปถึงรูปทรงอาคารร้านขาย
สินคา้ต่างๆ มองแลว้โดดเด่นสะดุดตา หากแมใ้ครที่ไม่

อยากชอ้ปแค่ไดม้าถ่ายรูปก็มีความสุขแลว้ 
   

ถา้เม่ือไหร่ก็ตามที่คุณมาเยอืนมาเก๊า “ทาร์ตไข่” คือขนมที่จะตอ้งลองทาน  ถา้ไม่ไดล้องทาน จะถือวา่พลาดมาก 
เพราะทาร์ตไข่ของมาเก๊า แป้งจะบางและกรอบมาก ส่วนสงัขยาจะหอมและหวานแต่ไม่มาก ยิง่ถา้ไดท้านตอนที่
เพิง่อบเสร็จร้อนๆ  บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก  ชม นาํท่านสู่ ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า 
 ร้านคา้ใหญ่ที่รวมส่ิงของพื้นเมืองที่มีเอกลกัษณ์ของมาเก๊า เช่น ขนมผวัจ๋า เมียจ๋า ลูกอมรสนม นอกจากน้ียงัเป็น
แหล่งรวมสินคา้นาํเขา้จากอเมริกา ออสเตรเลียที่ราคาถูก เน่ืองจากมาเก๊าเป็นเมืองปลอดภาษี ดงันั้นหากใครที่
รับประทานยาบาํรุงอยูแ่ลว้ ซ้ือที่ร้านคา้น้ีจะไดร้าคาถูกเหมือนซ้ือที่ประเทศตน้ทางจริงๆ ตวัอยา่งสินคา้ช่ือดงั
ไดแ้ก่ นํ้ ามนัตบัปลาฉลามทะเลลึกบาํรุงสมอง และยาบาํรุงนมผึ้ง ที่มีสรรพคุณบาํรุงอายวุฒันะและบาํรุง
ผวิพรรณใหเ้ต่งตึง หรือครีมรกแกะช่ือดงัที่คนไทยนิยมใชบ้าํรุงผวิหนา้  
ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพดว้ย ส่ิงอาํนวยความสะดวกที่ใหค้วามบนัเทิง และสถานที่ชอ้ป
ป้ิงที่แกรนดแ์คนแนลช๊อป พบกบัร้านคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่  350 ร้าน  อาทิ Rolex, Emporio Armani, 
Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, 
Converse, Guess เป็นตน้ นอกจากร้านคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยงัมีร้านอาหารภตัตาคารต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลือก



 

  

ลองทานกวา่   30 ร้าน หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด 4 โซนใหญ่ แต่ในส่วนของคาสิโนนั้นเด็กอายตุาํ
กวา่ 20 ปีจะไม่สามารถเขา้ไปในบริเวณดา้นในได ้
หรือหากท่านตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศ สามารถนัง่เรือกอนโดล่าได ้โดยจะมีค่าใชจ่้าย ท่านละ  128 เหรียญ
ฮ่องกง โดยสามารถนัง่ไดล้าํละ  4 ท่าน  เรือจะล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ใหท้่านไดช้มบรรยากาศ  2 
ขา้งทาง  ใชเ้วลาล่องประมาณ  15 นาที 

เย็น รับประทานอาหารตามอิสระเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  
 นาํท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์ร่ี (ประมาณ 1 ชัว่โมง) 
โรงแรมที่พัก        Sav Hotel /Penta Hotel /Best Western Grand Hotel หรือ รร.เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่อง ฮ่องกง – นั่งรถไฟ MRT สาย ดสีนี่ย์แลนด์ – สวนสนุกดสินีย์แลนด์   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ต่ิมซํา)  

 

 จากน้ัน นําท่าน ตะลยุสวนสนุก ฮ่องกง ดสินีย์แลนด์ เดินทางโดย  รถไฟ MTR สุดน่ารัก  
เพือ่ตรงมาท่ีดิสนียแ์ลนดโ์ดยเฉพาะ ขบวนรถไฟออกแบบเป็นพเิศษ มีสัญลกัษณ์มิกก้ีเมา้ส์เต็มไปหมด 
ทั้งหนา้ต่างรถไฟ ห่วงมือจบัระหวา่งขบวน เบาะนัง่ก็สวยหรู เต็มไปดว้ยกล่ินอายของเทพนิยาย  
 
 
 
 
 
 

 
เดินทางถึงดิสนีแลนด ์ เป็นความฝันของใครหลายๆ คนที่ตอ้งมาเยอืนสกัคร้ังในชีวติ ดินแดนแห่งความสุขที่
เหมาะกบัทุกเพศทุกวยั แต่!! การจะเล่นเขา้ไปสนุกใหคุ้ม้ค่าบตัรนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เพราะเขา้ไปแลว้จะมีทั้ง
เคร่ืองเล่นมากมาย แถมยงัแบ่งโซนภายใน ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์จะแบ่งเป็น 5 โซน ไดแ้ก่ 
1. Main Street USA เตม็ไปดว้ยบา้นเรือนในแนวคนัทรี 
พร้อมร้านขายของที่ระลึก และรถไฟวนรอบสวนสนุก 



 

  

2. Tomorrowlandโซนเคร่ืองเล่นแห่งอนาคต เคร่ืองเล่นส่วนใหญ่จะเนน้ไปในแนวต่ืนเตน้ 
3. Fantasyland ดินแดนแห่งเทพนิยาย เคร่ืองเล่นเบาๆเหมาะกบัคุณหนูและเป็นที่ตั้งของปราสาท 
4. Adventurelandโซนที่เนน้ความต่ืนเตน้ลึกลบั เสมือนเรากาํลงัผจญภยัในป่าอะเมซอน 
5. โซนใหม่ประกอบดว้ย Toy Story Land, Grizzly Gulch, Mystic Point 
ส่ิงแรกเลยที่ตอ้งรู้ คือ “Fast Pass” ฟาสตพ์าส คือ บตัรนดั ใบจองเคร่ืองเล่น เม่ือถึงเวลาแลว้เราก็ค่อยมาที่เคร่ือง
เล่นโดยไม่ตอ้งเสียเวลาต่อคิวใหเ้สียเวลา 
วธีิการแลกบตัรก็ง่ายดาย โดยไปที่ตูแ้ลกบตัรหนา้เคร่ืองเล่น เอาบตัรผา่นเขา้ประตูดิสนียเ์สียบใส่ เราจะไดบ้ตัร
นดัออกมา ฟาสตพ์าสไม่ไดมี้ทุกเคร่ืองเล่น จะมีเพยีง 3 เคร่ืองเล่นเท่านั้นที่
ใหบ้ริการ คือ Space Mountain, Buzz LightyearAstro Blasters และ The 
Many Adventures of Winnie the Pooh ถา้ใหผ้มแนะนาํ เม่ือไปถึงควรมุ่ง
หนา้ไป เอา Fast Pass ของ Space Mountain ก่อนเลย เพราะเป็นเคร่ืองเล่น

ที่คนเล่นเยอะมาก ต่อคิวนานสุด 
ชอบหวาดเสียว ต่ืนเตน้ มนัส์ๆ 
** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจกัรวาล (รถไฟ
เหาะในที่มืด) เคร่ืองเล่นอนัดบัตน้ๆของที่น่ี ถา้ใครถามวา่เป็นอยา่งไรก็คง
ตอ้งบอกวา่อารมณ์คลา้ยๆ กบั Dream World บา้นเราแต่พวกเทคนิคแสงสี
เสียงที่น่ีเขาเร่ิดเวอ่ร์ 
** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นัง่รถไฟตะลุยเหมืองใน
เทือกเขาบิ๊กกริซลี อาจจะดูเป็นแค่รถไฟเหาะธรรมดาแต่จริงๆแลว้มี
ลูกเล่นที่แอบเอาไวม้ากมาย เช่น ถอยหลงัวิง่ พุง่ไปขา้งหนา้แบบความเร็ว
สูง ส่วนตวัผมวา่เคร่ืองเล่นน้ีเด็ดไม่ควรพลาด แมแ้ถวจะยาวไปเสียหน่อย 
แต่อยา่งไรก็ตอ้งเล่น! 
** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟเหาะรูปตวั U 
สูง 27 เมตร ขึ้นลงไปมาดูซิวา่มนัจะมนัส์ขนาดไหน ดูไปดูมามนัคือ 
“ไวก้ิง” ดีๆน่ีเอง 
** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) ร่วมกระโดดร่ม
ไปกบักองทาํลงัทหารของ “Andy” (หนุ่มนอ้ยเจา้ของของเล่นทั้งหลายจาก
เร่ือง Toy Story) เคร่ืองเล่นน้ีถือวา่เสียวใชไ้ดแ้ต่ไม่ไดแ้รงมากเพราะ
จงัหวะลงจะร้ังๆ เอาไวไ้ม่ตกลงทีเดียว เด็กๆ ก็สามารถเล่นไดน้ะครับ 



 

  

** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นัง่เรือผจญภยัในป่าลึกลบั พบเจอกบับรรดาสตัวป่์า ชาวป่า ภูเขา
ไฟระเบิด ระหวา่งทางจะมีผูบ้รรยาย บิ้วอารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสร็จแลว้ก็อยา่ลืมไปเยีย่มบา้นตน้ไมข้อง
ทาร์ซาน ดว้ยละ 
** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหม่แกะกล่องที่จะพาคุณนัง่รถชมของสะสมสุดมหศัจรรยจ์าก
ทัว่ทุกมุมโลกของคุณปู่  พร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คตสุ์ดตระการตา 
** Buzz LightyearAstro Blasters (โซน Tomorrowland) ร่วมพทิกัษจ์กัรวาลไปกบั Buzz Lightyearโดยการนัง่
ยานอวกาศเขา้ไปยงิปืนเลเซอร์ใส่เหล่าร้ายเพือ่เก็บคะแนน ซ่ึงเป็น
เคร่ืองเล่นที่ไดรั้บความนิยมจากเด็กๆ 
** Mickey’s Philharmagic(โซน Fantasyland) ภาพยนต์4 มิติ ที่รวม
เอาเหล่าซุป’ตาร์ มาครบทุกเร่ือง 
การแสดงโชว์ 
เหน่ือยกบัการเล่นเคร่ืองเล่น มาพกัดูโชวดี์ๆ กนั เร่ิมตน้จากโชว ์
Festival of The Lion King (โซน Adventureland) รอบโชว ์ 12.00, 14.00, 16.30 และ 18.00 , The Golden 
Mickeys (โซน Fantasyland) รอบโชว ์ 12:45, 13:45, 16:00, 17:00 และ 18:15 อยา่งไรควรเช็กรอบกนัก่อนที่ไป
หน่อยนะครับเพราะเวลาโชวอ์าจมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวนัและอีกหน่ึงไฮไลทเ์ด็ดของการมาเยอืนดิสนีย์
แลนด ์คือการชมขบวนพาเหรดของเหล่าซุป’ตาร์เหล่าตวัการ์ตูน โดยจะมีอยู ่2 ช่วง คือเวลา 13:00 น. และ 16:00  
ย่อส่วนให้เท่ามด แล้วร่วมต่อสู่ไปกับแอนท์–แมน และ เดอะ วอสพ์ 

เหล่าฮีโร่ทุกเพศทุกวยัและทุกขนาดเตรียมตวักนัใหพ้ร้อม ! การเปิดตวัในวนัที่  31 มีนาคม 2562 ของ  แอนท์ –
แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบทเทิล! ที่แฟนๆ ตั้งตารอคอยมานานคือภาคต่อขยายของมหากาพยก์ารผจญภยั
ของ  Iron Man Experience ทาํให้  ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์  เป็นศูนยบ์ญัชาการมาร์เวลแห่งเอเชียอยา่ง
แทจ้ริง  ฮ่องกง  ดิสนียแ์ลนด์  ยงัเป็นที่แรกในโลกที่มีเคร่ืองเล่น  แอนท์–แมน  และ  เดอะ  วอสพ์ : นาโน  แบท
เทิล! และ เคร่ืองเล่นจากมาร์เวลเคร่ืองแรกที่มีซุปเปอร์ฮีโร่ผูห้ญิงอีกดว้ย 

  



 

  

กลางวัน – เย็น ตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเล่นเคร่ืองเล่น 
โรงแรมที่พัก        Sav Hotel /Penta Hotel /Best Western Grand Hotel หรือ รร.เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม ฮ่องกง - วดัแชกงหมวิ-รีพลัส์เบย์-ยอดเขาวคิตอเรียพคี– ร้านจวิเวอรี-ร้านหยก-วดัหวงัต้าเซียน – 
 ช้อปป้ิงจมิซาจุ่ย  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ต่ิมซํา)  

 

นาํท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว วดัท่ีชาวฮ่องกงให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนานสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงตาํนานนกัรบ

แห่งราชวงศซ์้งเทพเจ้าแชกง แม่ทพัปราบศึกท่ีกลา้หาญ ในกองทพัของท่านยาม

ท่ีออกรบเพ่ือตา้นขา้ศึกศตัรูทุกทิศทางทุกๆคร้ังท่านจะใชส้ญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 

ใบพดัติดไวด้า้นหนา้รถศึกนาํขบวนในกองทพัของท่าน ซ่ึงท่านมีความเช่ือว่าเม่ือ

พกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหนัน้ีไปณท่ีใดๆกงัหนัน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลนาํพาแต่

ความโชคดีมีอาํนาจเขม้แขง็เสริมกาํลงัใจให้แก่กองทพัของท่านช่ือเสียงในการ

นาํทพัสู้ศึกของท่านจึงเป็นตาํนานมาจนทุกวนัน้ี 

นาํท่านสู่  รีพัลส์เบย์ Repulse Bayซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบของ

องักฤษที่มาจอดเพือ่รักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวนํ้ าต้ืนซ่ึงไดรั้บความ

นิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   

แต่ที่น่าสนใจคือดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดั พระพทุธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  

ก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือศรัทธา พระสงักจัจาย บูชา

เพือ่ความสุข ,  เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจา้แห่ง

ความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช ้ มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทั้ง

กามเทพ  ที่มีวธีิการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง   และอธิษฐานดว้ยการลูบคลาํหิน

กอ้นกลมอยา่งตั้งใจ   อิสระท่านสกัการะสศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ที่แห่งน้ี

คืออีกดา้นของเสน่ห์ที่คน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง 



 

  

จากนั้นนาํท่าน ขึน้สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมววิสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง  บนยอดเขาวคิตอเรียพคี ทุก

ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนั

งดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะอยา่งชดัเจน จุดชมววิที่ดีที่สุด

และหา้มพลาดเม่ือมา The Peak สามารถมองเห็นววิไดร้อบทิศทั้ง 360 

องศา มีความสูงถึง 428 เมตรจากระดบันํ้ าทะเลที่จุดน้ีสามารถมาชมววิ

เมืองฮ่องกงไดท้ั้งวนัซ่ึงในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีววิที่สวยงามแตกต่างกนั

ไป ววิที่มองเห็นก็จะเป็นววิของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง  ที่

ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า,  ตึกไชน่าแบงค์และ

ตึกอ่ืนๆ อันเป็นที่ต้ังของธุรกิจ ช้ันนําของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอัน

สวยงามน่าประทับใ0 

นําท่านชมร้านจิวเวอร่ี ชมกงัหนันาํโชค ทาํกงัหนัทุกช้ินวางตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซ ผา่นพธีิจากวดัแชกงหมิว

ฮ่องกง โดยไต๋ซือ ที่ทาํพธีิใหญ่ให ้อยากเฮง อยากรวย มีส่ิงดีๆเสริมฮวงจุย้ ตวัใบพดักงัหนัหมุนไดร้อบทิศทาง 

หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความเช่ือที่วา่ กงัหนัช่วยหมุนชีวติพลิกผนั จากร้ายกลายเป็นดี จะ

ช่วยดึงดูดนาํพาส่ิงดีๆ เขา้มาในชีวติ ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป พาชีวติราบร่ืน เจริญกา้วหนา้ ทั้งหนา้ที่การงาน 

โชคลาภ เงินทองวิง่รับทรัพยเ์หมือนกงัหนัที่ลู่ลม 

นาํท่านเขา้ชม ร้านหยก ชมความงามป่ีเซียะที่แกะสลกัมาจากหยก  อญัมณีที่มีชีวติ เช่ือกนัวา่ใครมีไวบู้ชาจะเสริม
ดวงการเงินคนเกิดปีชงควรมีไวบู้ชาเพราะจะขจดัปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกจากชีวติรวมทั้งป้องกนัคุณไสยมนตด์าํ
และผร้ีายต่างๆอีกดว้ย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันเดินทางสู่วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ตั้งอยูใ่จกลางเมือง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

เซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใ้บหญา้ไดรั้บการดูแลอยา่งพถีิพถินั วดัจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของ

ประเทศฮ่องกง (ฝ่ังแผน่ดินใหญ่) อยูถ่นนหวงัตา้เซียน ยา่นชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นที่ประดิษฐาน

ของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้เซียน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การ

ขอความรักจากเทพเจ้าองค์นี้แต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือ

เทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกนั

ที่น่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพธีิ 

http://money.sanook.com/economic/goldrate/


 

  

ช้อปป้ิง TsimShaTsui& Ocean Terminal ยา่นจิมซาจุ่ย  (tsimshatsui) 尖沙咀 เป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของ

เกาะฮ่องกง ที่คนไทยทัว่ ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพดูกนัหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่าววคิทอเรีย ของฝ่ัง

เกาลูน ฮ่องกง เม่ือพดูถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็ตอ้งนึกถึง ถนนนาธาน ซ่ึงทอดยาวตั้งแต่จิมซาจุ่ยไปจนถึงยา่นปร๊ินซ์ 

เอ็ดเวร์ิด นบัเป็นถนนสายช็อปป้ิงอยา่งแทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อยา่ง

หน่ึงของฮ่องกง ที่ทั้งสองฟากฝ่ังของถนน จะเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ 

มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชั้นดี 

หา้งสรรพสินคา้ทนัสมยั ร้านอาหารและภตัตาคารสุดหรู โรงแรม

ตั้งแต่ระดบัเกสตเ์ฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาวการเร่ิมเดินช็อปป้ิง มกัจะ

ตั้งตน้กนัที่สถานีจิมซาจุ่ย เดินไปตามถนนนาธาน ผา่นสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK ซ่ึง

บริเวณหมงก๊กน้ี มีร้านขายของทั้งเคร่ืองหนงั , เคร่ืองกีฬา , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า , กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบที่

เป็นของพื้นเมืองฮ่องกง อยูด่ว้ย และตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมาย เป็นที่ตั้งของตลาดปลาทอง , ตลาด

สุภาพสตรี, ตลาดกลางคืน, ตลาดคา้หยก ถนนคนเดิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย และบริเวณใกลเ้คียงจิมซาจุ่ย ณ ถนน

แคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้

เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเช่ือมติดต่อกนั สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกนัวา่ 

หา้งสรรพสินคา้เขาวงกต ภายในหา้ง จะเป็นช็อปป้ิง มอลลท์ี่มีร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบรนดจ์ากทัว่โลกจาํหน่าย 

รวมไปถึงหา้งขายของเด็กเล่นช่ือดงั TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางดา้นหลงั จะ

เป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซ่ึงในช่วงสุดสปัดาห์ จะเป็นที่จอดสาํหรับเรือสาํราญระดบัโลกจากถนนแคนตั้น 

เดินมายงัซาลิสบิวร่ี บริเวณใกลเ้คียงกนัติดกบัอ่าววคิทอเรีย จะเป็นที่ตั้งของสถานที่น่าเที่ยวมากมาย เช่น 

พพิธิภณัฑอ์วกาศ, ศูนยว์ฒันธรรม, พพิธิภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกา 

18.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเรือเฟอร์ร่ี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) 
19.00 น.  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  

หรือเท่ียวบิน 
22.40 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD767 
00.30+1 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

 



 

  

อัตราค่าบริการ 

PERIOD ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว FLIGHT DETAIL 

12-14 ก.ค.62 15,999 15,999 4,500 FD775/FD767 06.45-10.20/22.40-00.30+1 

 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบิน ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และ
คนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้า 

เมืองในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
หากท่านที่ต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกตัว๋เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีการแจ้งทางบริษัทก่อนทํา

การออกตัว๋ภายใน หากไฟต์มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการประชาสมัพนัธ์สินคา้พ้ืนเมืองให้นกัท่องเท่ียว

ทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภณัฑจ์ากไผ,่ จิวเวอร่ี, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรม

ทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึง

จะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เขา้

ร้านชอ้ปป้ิงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัร์เพ่ิมท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง  

2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) หากเดนิทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วนัเดนิทาง 

มีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถเดนิทางร่วมกันกับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จัดห้องให้เป็น ห้อง 

กรุณาเลือกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดนิทางได้ทัง้นีเ้พ่ือปอ้งกนัปัญหาเท่ียวบนิ

ลา่ช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบนิหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกิดความผดิพลาดจากบริการจากสายการบนิ  

(ความลา่ช้าของเท่ียวบนิการยกเลกิเท่ียวบนิมีการยบุเท่ียวบนิรวมกนัตารางการเดนิทางมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แล้ววา่อยู่นอกเหนือความควบคมุหรือเหตผุลเชิงพาณิชย์หรือเหตผุลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น ) โปรด

เข้าใจและรับทราบวา่ผู้จดัจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆได้ในทกุกรณี  

 



 

  

TRIPLE ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิม่ค่าห้องพกัเดีย่ว และส าหรับท่านที่เดนิทาง 2 ท่าน แต่อีก 

1ท่านไม่สามารถเดนิทางได้ต้องชําระเพิม่ค่าพกัเดี่ยว 

3. ส่งหนา้พาสปอร์ต พร้อมช าระเงิน ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทางได ้กรณีส่งหนา้บตัรประชาชน 

ตอ้งสะกดตรงตามท่ีส่งมาเทา่นั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  

ช่ือท่ีส่งมาสะกดไมต่รงกบับตัรประชาชนท่ีส่งในคร้ังแรกไมส่ามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้

ฉะนั้นลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือเอง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ ามนั  
2. รวมค่าภาษี มูลค่าเพิม่ 7% ราคารวภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
4. โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2 ท่าน/หอ้ง)  
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
7. ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 
8. ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม  

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์
ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

2. ค่าทปิคนขบัรถ  และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เดก็ – ผู้ใหญ่ เท่ากัน )  ช าระทีส่นามบินวนัแรก 
3. ค่าทปิคนหัวหน้าทวัร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคบั ขึน้อยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
4. โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลัก 
5. กรณีชาวต่างชาติ ไมไ่ดถื้อพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 
6. วีซ่าเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งช าระและจดัการเองท่ีสถานฑูต 
  

เง่ือนไขการจองทัวร์  

ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาทช าระส่วนที่ก่อนเดนิทาง 30 วัน และส่งหน้าพาสปอร์ตหลังท าการจอง พร้อมแจ้งสลิปการโอนเงนิ  

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์  



 

  

เน่ืองจากเป็นราคาทัวร์โปรโมช่ันเม่ือช าระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดนิทางได้ทุกกรณ ี 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้าํระไว้
แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทําการจอง 

หากทําการจองแล้วและชําระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกันว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทุกประการ 


