
 

 

 

 

มาเก๊า – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์เต็มวนั   

 



 

 

 

 

มาเก๊า-ฮ่องกง สวนสนุกดสินีย์แลนด์    

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

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

 

วนัแรก กรุงเทพฯ  – มาเก๊า –เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล -วดัอาม่า–  วหิารเซนต์ปอล –เชนาโด้สแควร์- 
 หอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเช่ียน – ฮ่องกง 
 
 
07.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจา้หนา้ที่ท  าการเช็คอินตัว๋ 
10.20 น. บินลดัฟ้าสู่ มาเก๊า โดยเที่ยวบิน FD 762  
 
13.45 น. เดินทางถึงมาเก๊า  ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้ าเพิร์ล  มีอาณา

เขตติดกบัต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมุทร มา
เก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 3 
สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่
มีระยะทาง 4.5 กม. หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้จากนั้นผ่านชม 
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทอง
สัมฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่น
ฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง
อร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ัน
เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพกัตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมที่
โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน  

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน เมนู ข้าวเหนียวหมู สุดอร่อย ท่านละ 1 
กล่อง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวดัที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บ
รักษาศิลปะวตัถุเก่าแก่ซ่ึงมีมูลค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคาร
สถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาไดย้าวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณ



 

 

 

 

วดัมีศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอิม HALL OF 
GUANYIN และศาลพระพทุธ ZHENJIAO CHANLI 

น าท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งน้ีเคย
เป็นส่วนหน่ึงของวิทยาวิหารเซนต์ปอล ซ่ึง
ก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็น
มหาวิทยาลัยตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของ
เอเชียตะวนัออก โบสถ์เซนตป์อลสร้างขึ้นในปี 
1580 แต่ถูกท าลายถึงสองคร้ัง ในปี 1595 และ 
1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลิงไหม้ในปี 
1835 ทั้งวทิยาลยั และโบสถ์ถูกท าลายจนเหลือ
แต่ดา้นหนา้ของตึกฐานโบสถส่์วนใหญ่ และบนัไดดา้นหนา้ของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออก
และตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพยีงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก 
ดา้นหลงัของโบสถ์จดัเป็นพิพิธภณัฑ์ทางดา้นศาสนา น าท่านช้อปป้ิง เซนาโดส้แควร์ ศูนยร์วมสินคา้มากมาย 
เส้ือผา้แฟชัน่สุดชิก ลินคา้แบรนด์เนมดงัจากทัว่ทุกมุมโลก มากกว่า 300 ร้าน ของตกแต่ง ของโบราณ ของฝาก 
ของที่ระลึก เคร่ืองประดบั ถูกใจขาชอ้ปอยา่งแน่นอน หรือถา้หากใครที่อยา่งนั่งชิวๆ ลองชิมอาหารก็มีภตัตาคาร 
กวา่ 40 ร้าน เซนาโดส้แควร์มีความโดดเด่นอยา่งมาก พื้นถนนปูลาดดว้ยกระเบื้องเป็นลอนๆ ราวกบัอยูใ่นทอ้ง
ทะเลกวา้ง รวมไปถึงรูปทรงอาคารร้านขายสินคา้ต่างๆ มองแลว้โดดเด่นสะดุดตา หากแมใ้ครที่ไม่อยากชอ้ป      
แค่ไดม้าถ่ายรูปก็มีความสุขแลว้ 
ถา้เม่ือไหร่ก็ตามที่คุณมาเยอืนมาเก๊า “ทาร์ตไข่” คือขนมที่จะตอ้งลองทาน  ถา้ไม่ไดล้องทาน จะถือวา่พลาดมาก 
เพราะทาร์ตไข่ของมาเก๊า แป้งจะบางและกรอบมาก ส่วนสงัขยาจะหอมและหวานแต่ไม่มาก ยิง่ถา้ไดท้านตอนที่
เพิง่อบเสร็จร้อนๆ  บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก   
ชม น าท่านสู่ ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า ร้านคา้ใหญ่ที่รวมส่ิงของพื้นเมืองที่มีเอกลกัษณ์ของมาเก๊า เช่น ขนมผวัจ๋า 
เมียจ๋า ลูกอมรสนม นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งรวมสินคา้น าเขา้
จากอเมริกา ออสเตรเลียที่ราคาถูก เน่ืองจากมาเกา๊เป็นเมือง
ปลอดภาษี ดงันั้นหากใครที่รับประทานยาบ ารุงอยูแ่ลว้ ซ้ือที่
ร้านคา้น้ีจะไดร้าคาถูกเหมือนซ้ือที่ประเทศตน้ทางจริงๆ 
ตวัอยา่งสินคา้ช่ือดงัไดแ้ก่ น ้ ามนัตบัปลาฉลามทะเลลึกบ ารุง
สมอง และยาบ ารุงนมผึ้ง ที่มีสรรพคุณบ ารุงอายวุฒันะและ
บ ารุงผวิพรรณให้เต่งตึง หรือครีมรกแกะช่ือดงัที่คนไทยนิยม
ใชบ้  ารุงผวิหนา้ 



 

 

 

 

น าท่านเยีย่มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญท่านสัมผสับรรยกาศของ
ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกที่ให้ความบนัเทิง และสถานที่ชอ้ป
ป้ิงที่แกรนดแ์คนแนลช๊อป พบกบัร้านคา้แบรนด์เนมช่ือดงัมากมายกว่า 350 ร้าน  อาทิ Rolex, Emporio Armani, 
Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, 
Converse, Guess เป็นตน้ นอกจากร้านคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยงัมีร้านอาหารภตัตาคารต่างๆ ให้ท่านไดเ้ลือก
ลองทานกวา่   30 ร้าน หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด 4 โซนใหญ่ แต่ในส่วนของคาสิโนนั้นเด็กอายตุ  า
กวา่ 20 ปีจะไม่สามารถเขา้ไปในบริเวณดา้นในได ้
หรือหากท่านตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศ สามารถนั่งเรือกอนโดล่าได ้โดยจะมีค่าใชจ่้าย ท่านละ  128 เหรียญ
ฮ่องกง โดยสามารถนัง่ไดล้  าละ  4 ท่าน  เรือจะล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ให้ท่านไดช้มบรรยากาศ  2 
ขา้งทาง  ใชเ้วลาล่องประมาณ  15 นาที 

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

วนัทีส่อง ฮ่องกง – น่ังรถไฟ MRT สาย ดสีนี่ย์แลนด์ – สวนสนุกดสินีย์แลนด์   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ต่ิมซ า)  

 

 จากน้ัน น า ท่ าน  ต ะลุ ยสวนส นุก  ฮ่ องกง  ดิ ส นี ย์
แลนด์ เดินทางโดย  รถไฟ                
เพื่อตรงมาที่ดิสนียแ์ลนด์โดยเฉพาะ ขบวนรถไฟ
ออกแบบเป็นพิเศษ มีสัญลกัษณ์มิกก้ีเมา้ส์เต็มไป
หมด ทั้งหน้าต่างรถไฟ ห่วงมือจบัระหว่างขบวน 
เบาะนั ่งก็สวยหรู เต็มไปดว้ยกลิ่นอายของเทพ
นิยาย 

 



 

 

 

 

เดินทางถึงดิสนีแลนด์ เป็นความฝันของใครหลายๆ คนที่ตอ้งมาเยือนสักคร้ังในชีวิต ดินแดนแห่งความสุขที่
เหมาะกับทุกเพศทุกวยั แต่!! การจะเล่นเข้าไปสนุกให้
คุม้ค่าบัตรนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เพราะเขา้ไปแล้วจะมีทั้ ง
เคร่ืองเล่นมากมาย แถมยงัแบ่งโซน 
ภายใน ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์จะแบ่งเป็น 5 โซน ไดแ้ก่ 
1. Main Street USA เต็มไปดว้ยบา้นเรือนในแนวคนัทรี 
พร้อมร้านขายของที่ระลึก และรถไฟวนรอบสวนสนุก 
2. Tomorrowlandโซนเคร่ืองเล่นแห่งอนาคต เคร่ืองเล่น
ส่วนใหญ่จะเนน้ไปในแนวต่ืนเตน้ 
3. Fantasyland ดินแดนแห่งเทพนิยาย เคร่ืองเล่นเบาๆเหมาะกบัคุณหนูและเป็นที่ตั้งของปราสาท 
4. Adventurelandโซนที่เนน้ความต่ืนเตน้ลึกลบั เสมือนเราก าลงัผจญภยัในป่าอะเมซอน 
5. โซนใหม่ประกอบดว้ย Toy Story Land, Grizzly Gulch, Mystic Point 
ส่ิงแรกเลยที่ตอ้งรู้ คือ “Fast Pass” ฟาสตพ์าส คือ บตัรนัด 
ใบจองเคร่ืองเล่น เม่ือถึงเวลาแล้วเราก็ค่อยมาที่เคร่ืองเล่น
โดยไม่ตอ้งเสียเวลาต่อคิวใหเ้สียเวลา 
วิธีการแลกบตัรก็ง่ายดาย โดยไปที่ตูแ้ลกบตัรหน้าเคร่ือง
เล่น เอาบตัรผา่นเขา้ประตูดิสนียเ์สียบใส่ เราจะไดบ้ตัรนัด
ออกมา ฟาสตพ์าสไม่ไดมี้ทุกเคร่ืองเล่น จะมีเพียง 3 เคร่ือง
เล่นเท่านั้ นที่ให้บริการ คือ Space Mountain, Buzz 
LightyearAstro Blasters และ The Many Adventures of 
Winnie the Pooh ถา้ให้ผมแนะน า เม่ือไปถึงควรมุ่งหน้าไป เอา Fast Pass ของ Space Mountain ก่อนเลย เพราะ
เป็นเคร่ืองเล่นที่คนเล่นเยอะมาก ต่อคิวนานสุด 
ชอบหวาดเสียว ต่ืนเตน้ มนัส์ๆ 
** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจกัรวาล (รถไฟ
เหาะในที่มืด) เคร่ืองเล่นอนัดบัตน้ๆของที่น่ี ถา้ใครถามว่าเป็นอยา่งไรก็
คงตอ้งบอกว่าอารมณ์คลา้ยๆ กบั Dream World บา้นเราแต่พวกเทคนิค
แสงสีเสียงที่น่ีเขาเร่ิดเวอ่ร์ 
** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นั่งรถไฟตะลุยเหมือง
ในเทือกเขาบิ๊กกริซลี อาจจะดูเป็นแค่รถไฟเหาะธรรมดาแต่จริงๆแลว้มี
ลูกเล่นที่แอบเอาไว้มากมาย เช่น ถอยหลังวิ่ง พุ่งไปข้างหน้าแบบ
ความเร็วสูง ส่วนตวัผมวา่เคร่ืองเล่นน้ีเด็ดไม่ควรพลาด แมแ้ถวจะยาวไปเสียหน่อย แต่อยา่งไรก็ตอ้งเล่น! 



 

 

 

 

** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟเหาะรูปตวั U สูง 27 เมตร ขึ้นลงไปมาดูซิว่ามนัจะ
มนัส์ขนาดไหน ดูไปดูมามนัคือ “ไวก้ิง” ดีๆน่ีเอง 
** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) ร่วมกระโดดร่มไปกบักองท าลงัทหารของ “Andy” 
(หนุ่มน้อยเจา้ของของเล่นทั้งหลายจากเร่ือง Toy Story) เคร่ืองเล่นน้ีถือว่าเสียวใชไ้ดแ้ต่ไม่ไดแ้รงมากเพราะ
จงัหวะลงจะร้ังๆ เอาไวไ้ม่ตกลงทีเดียว เด็กๆ ก็สามารถเล่นไดน้ะครับ 
** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นั่งเรือผจญภยัในป่า
ลึกลบั พบเจอกบับรรดาสตัวป่์า ชาวป่า ภูเขาไฟระเบิด ระหว่างทางจะ
มีผูบ้รรยาย บิ้วอารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสร็จแลว้ก็อยา่ลืมไปเยีย่มบา้น
ตน้ไมข้องทาร์ซาน ดว้ยละ 
** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหม่แกะกล่องที่จะพา
คุณนั่งรถชมของสะสมสุดมหัศจรรยจ์ากทั่วทุกมุมโลกของคุณปู่  
พร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คตสุ์ดตระการตา 
** Buzz LightyearAstro Blasters (โซน Tomorrowland) ร่วมพิทกัษจ์กัรวาลไปกบั Buzz Lightyearโดยการนั่ง
ยานอวกาศเขา้ไปยงิปืนเลเซอร์ใส่เหล่าร้ายเพื่อเก็บคะแนน 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นที่ไดรั้บความนิยมจากเด็กๆ 
** Mickey’s Philharmagic(โซน Fantasyland) ภาพยนต4์ 
มิติ ที่รวมเอาเหล่าซุป’ตาร์ มาครบทุกเร่ือง 
การแสดงโชว์ 
เหน่ือยกับการเล่นเคร่ืองเล่น มาพกัดูโชวดี์ๆ กัน เร่ิมตน้
จากโชว ์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 อยา่งไรควรเช็กรอบกนัก่อนที่ไปหน่อยนะครับเพราะเวลาโชวอ์าจมีการเปล่ียนแปลงใน
แต่ละวนัและอีกหน่ึงไฮไลทเ์ด็ดของการมาเยอืนดิสนียแ์ลนด ์คือการชมขบวนพาเหรดของเหล่าซุป’ตาร์เหล่าตวั
การ์ตูน โดยจะมีอยู ่2 ช่วง คือเวลา 13:00 น. และ 16:00  
ย่อส่วนให้เท่ามด แล้วร่วมต่อสู่ไปกับแอนท์–แมน และ เดอะ วอสพ์ 



 

 

 

 

 

เหล่าฮีโร่ทุกเพศทุกวยัและทุกขนาดเตรียมตวักนัให้พร้อม! การเปิดตวัในวนัที่ 31 มีนาคม2562 ของ แอนท์–
แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบทเทิล! ที่แฟนๆ ตั้งตารอคอยมานานคือภาคต่อขยายของมหากาพยก์ารผจญภยั
ของ  Iron Man Experience ท าให้  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  เป็นศูนย์บัญชาการมาร์เวลแห่งเอเชียอย่าง
แทจ้ริง ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด์ ยงัเป็นที่แรกในโลกที่มีเคร่ืองเล่น แอนท์–แมน และ เดอะ วอสพ:์ 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-ยอดเขาวิคตอเรียพคี– ร้านจวิเวอรี-ร้านหยก-วดัหวงัต้าเซียน – 
 ช้อปป้ิงจมิซาจุ่ย  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ต่ิมซ า)  

 

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิววดัท่ีชาวฮ่องกงให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนานสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงต านานนกัรบ

แห่งราชวงศซ์้งเทพเจ้าแชกง แม่ทพัปราบศึกท่ีกลา้หาญ ในกองทพัของท่านยามท่ีออกรบเพ่ือตา้นขา้ศึกศตัรูทุกทิศทาง

ทุกๆคร้ังท่านจะใชส้ญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัติดไวด้า้นหนา้รถศึกน าขบวนในกองทพัของท่าน ซ่ึงท่านมีความเช่ือว่า

เม่ือพกพาสัญลกัษณ์รูปกงัหันน้ีไปณท่ีใดๆกังหันน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลน าพาแต่ความโชคดีมีอ านาจเขม้แข็งเสริม

ก าลงัใจให้แก่กองทพัของท่านช่ือเสียงในการน าทพัสู้ศึกของท่านจึงเป็นต านานมาจนทุกวนัน้ี 

 

น าท่านสู่  รีพัลส์เบย์Repulse Bayซ่ึงช่ืออ่าวน้ีได้มาจากช่ือเรือรบ

ขององักฤษที่มาจอดเพือ่รักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืนซ่ึง

ได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพกัผ่อนในบรรยากาศ

แบบปิคนิคชายทะเล   แต่ที่ น่าสนใจคือด้านหน่ึงของอ่าวมีวัด 

พระพทุธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  ก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตาม

ความเช่ือถือศรัทธา พระสงักจัจาย บูชาเพื่อความสุข,  เจา้สมุทร เทพ

เจา้แห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจา้แห่งความมั่งคัง่เหลือกินเหลือใช ้ มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  

รวมทั้งกามเทพ  ที่มีวธีิการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง   และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ   อิสระ

ท่านสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ที่แห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่ห์ที่คน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง 



 

 

 

 

จากนั้นน าท่าน ขึน้สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมววิสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง  บนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุก

ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะ

อยา่งชดัเจน จุดชมววิที่ดีที่สุดและหา้มพลาดเม่ือมา The Peak สามารถมองเห็นววิไดร้อบทิศทั้ง 360 องศา มีความ

สูงถึง 428 เมตรจากระดบัน ้ าทะเลที่จุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงไดท้ั้งวนัซ่ึงในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่

สวยงามแตกต่างกนัไป ววิที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮ

วงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอ่ืนๆ อันเป็นที่ต้ังของธุรกิจ ช้ันน าของฮ่องกงพร้อมทั้ง

ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 

 

 

 

 

 

น าท่านชมร้านจิวเวอร่ี ชมกงัหนัน าโชค ท ากงัหนัทุกช้ินวางตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซ ผ่านพิธีจากวดัแชกงหมิว

ฮ่องกง โดยไต๋ซือ ที่ท  าพิธีใหญ่ให้ อยากเฮง อยากรวย มีส่ิงดีๆเสริมฮวงจุย้ ตวัใบพดักงัหันหมุนไดร้อบทิศทาง 

หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความเช่ือที่วา่ กงัหนัช่วยหมุนชีวติพลิกผนั จากร้ายกลายเป็นดี จะ

ช่วยดึงดูดน าพาส่ิงดีๆ เขา้มาในชีวิต ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป พาชีวิตราบร่ืน เจริญกา้วหน้า ทั้งหน้าที่การงาน 

โชคลาภ เงินทองวิง่รับทรัพยเ์หมือนกงัหนัที่ลู่ลม 

น าท่านเขา้ชม ร้านหยก ชมความงามป่ีเซียะที่แกะสลกัมาจากหยก  อญัมณีที่มีชีวติ เช่ือกนัวา่ใครมีไวบู้ชาจะเสริม
ดวงการเงินคนเกิดปีชงควรมีไวบู้ชาเพราะจะขจดัปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกจากชีวิตรวมทั้งป้องกนัคุณไสยมนตด์ า
และผร้ีายต่างๆอีกดว้ย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันเดินทางสู่วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ตั้งอยูใ่จ

กลางเมือง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบ



 

 

 

 

เงียบ ใบไมใ้บหญา้ไดรั้บการดูแลอยา่งพถีิพถินั วดัจีนขนาดใหญ่ทาง

ตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝ่ังแผน่ดินใหญ่) อยูถ่นนหวงัตา้เซียน 

ยา่นชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจา้

จีนหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้เซียน แต่

เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจ้าองค์นี้

แต่อย่างใด แต่เป็นการเดนิมาข้างๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้า

ด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพร

ความรักกนัที่น่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพธีิ 

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

เกาะฮ่องกง ที่คนไทยทัว่ ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพูดกนัหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่าววิคทอเรีย ของฝ่ัง

เกาลูน ฮ่องกง เม่ือพดูถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็ตอ้งนึกถึง ถนนนาธาน ซ่ึงทอดยาวตั้งแต่จิมซาจุ่ยไปจนถึงยา่นปร๊ินซ์ 

เอ็ดเวร์ิด นบัเป็นถนนสายช็อปป้ิงอยา่งแทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของฮ่องกง ที่ทั้งสองฟากฝ่ังของถนน จะ

เต็มไปด้วยร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนังชั้นดี ห้างสรรพสินคา้ทนัสมัย 

ร้านอาหารและภตัตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดบัเกสตเ์ฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาวการเร่ิมเดินช็อปป้ิง มกัจะตั้ง

ตน้กนัที่สถานีจิมซาจุ่ย เดินไปตามถนนนาธาน ผ่านสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK ซ่ึงบริเวณ

หมงก๊กน้ี มีร้านขายของทั้งเคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบที่เป็นของ

พื้นเมืองฮ่องกง อยูด่ว้ย และตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมาย เป็นที่ตั้งของตลาดปลาทอง, ตลาดสุภาพสตรี, ตลาด

กลางคืน, ตลาดคา้หยก ถนนคนเดิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย และบริเวณใกลเ้คียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี 

SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนั

อยู่ และมีทางเช่ือมติดต่อกัน สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกันว่า 

หา้งสรรพสินคา้เขาวงกต ภายในหา้ง จะเป็นช็อปป้ิง มอลลท์ี่มีร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบรนดจ์ากทัว่โลกจ าหน่าย 

รวมไปถึงหา้งขายของเด็กเล่นช่ือดงั TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางดา้นหลงั จะ

เป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซ่ึงในช่วงสุดสปัดาห์ จะเป็นที่จอดส าหรับเรือส าราญระดบัโลกจากถนนแคนตั้น 

เดินมายงัซาลิสบิวร่ี บริเวณใกล้เคียงกันติดกับอ่าววิคทอเรีย จะเป็นที่ตั้งของสถานที่น่าเที่ยวมากมาย เช่น 

พพิธิภณัฑอ์วกาศ, ศูนยว์ฒันธรรม, พพิธิภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกา 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเรือเฟอร์ร่ี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) 

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


 

 

 

 

19.00 น.  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

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 หรือกรณอ่ืีนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และ

คนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้า 
เมืองในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดินทาง 
 
 
 

 

 

 

หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีการแจ้ง

ทางบริษัทก่อนท าการออกต๋ัวภายใน หากไฟต์มีการเปลีย่นแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 

กรุณาเลือกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดนิทางได้ทัง้นีเ้พ่ือป้องกัน

ปัญหาเที่ยวบนิล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเที่ยวบนิหรือการเปล่ียนแปลงวันเดนิทางกรณีเกิดความผิดพลาด

จากบริการจากสายการบนิ (ความล่าช้าของเที่ยวบนิการยกเลิกเที่ยวบนิมีการยุบเที่ยวบนิรวมกันตารางการเดนิทางมี

การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชงิพาณิชย์

หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 



 

 

 

 

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื้นเมืองให้

นกัท่องเที่ยวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภณัฑจ์ากไผ,่ จิวเวอร่ี, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึง

จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุกร้าน

จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็น

หลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เขา้ร้านชอ้ปป้ิงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัร์เพิม่ท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง  

2.                 2     (       2     )                        4     /           2                       

                                                                                                                       

TRIPLE       3    /                                                และ                      2             

1                       ต้องช าระเพิ่มค่าพักเดี่ยว 

3.                                                                                                  

                                                   

                                                                                 

                                                           

                     

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ 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. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม  

 
                        



 

 

 

 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อน
การใช้บริการ) 

2.                                       1,500     /    /     (      –                 )       ที่สนามบินวันแรก 
3.                                                                                       
4.                                                                                                         ก 
5.                                                             
6.                                                                        

                     

                  5,000                            30                                                              

                        

                                                                                  

         

1.                                                                                                     

2.                                                                                                   
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3.                                                         

                                                                                            

4.                                                                                                

                                                         

5.                                                                                                          

                                                                                                    



 

 

 

 

6.                                                                                    

                                                          

 

 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกันว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทกุประการ 


