
 

 

มาเก๊า – ฮ่องกง - ดสินีย์แลนด์-นองปิง 

    
วนัแรก กรุงเทพฯ  – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล - วดัอาม่า–  วหิารเซนต์ปอล – เชนาโด้สแควร์ - 
 หอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเช่ียน – ฮ่องกง 
 

04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจ้าหน้าท่ีท าการ
เช็คอินตัว๋ 

06.45 น. บินลดัฟ้าสู่ มาเก๊า โดยเท่ียวบิน FD 762  



10.20 น. เดินทางถึงมาเก๊า  ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้าเพิร์ล  มี
อาณาเขตติดกบัต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย
คาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึง
กนัดว้ยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 
กม. หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้จากนั้นผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้แม่กวนอิมปรางค์
ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตนั ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบวัดู
งดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้
แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองค์เจา้แม่กวนอิม แต่ว่ากลบัมีพระพกัตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็
เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊าในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊า
คืนใหก้บัจีน  

เทีย่ง            บริการอาหารกลางวนั เมนู ข้าวเหนียวหมู สุดอร่อย ท่านละ 1 กล่อง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเก็บรักษาศิลปะวตัถุเก่าแก่ซ่ึงมีมูลค่ามหาศาลไว้
มากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีคงอยูม่าไดย้าวนานท่ีสุดของมาเก๊า ในบริเวณวดัมีศาลาซุ้มประตู GATE 
PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และ
ศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLI 
น าท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาวหิารเซนตป์อล ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และ
ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก โบสถ์เซนตป์อลสร้าง
ข้ึนในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองคร้ัง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 
ทั้งวิทยาลยั และโบสถถู์กท าลายจนเหลือแต่ดา้นหนา้ของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบนัไดดา้นหนา้ของตึก
แสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลกดา้นหลงั
ของโบสถ์จดัเป็นพิพิธภณัฑ์ทางดา้นศาสนา น าท่านชอ้ปป้ิง เซนาโดส้แควร์ ศูนยร์วมสินคา้มากมาย เส้ือผา้
แฟชัน่สุดชิค สินคา้แบรนดเ์นมดงัจากทัว่ทุกมุมโลก มากกวา่ 300 ร้าน ของตกแต่ง ของโบราณ ของฝาก ของ
ท่ีระลึก เคร่ืองประดบั ถูกใจขาชอ้ปอยา่งแน่นอน หรือถา้หากใครท่ีอยา่งนัง่ชิวๆ ลองชิมอาหารก็มีภตัตาคาร 
กว่า 40 ร้าน เซนาโดส้แควร์มีความโดดเด่นอย่างมาก พื้นถนนปูลาดดว้ยกระเบ้ืองเป็นลอนๆ ราวกบัอยู่ใน
ทอ้งทะเลกวา้ง รวมไปถึงรูปทรงอาคารร้านขายสินคา้ต่างๆ มองแล้วโดดเด่นสะดุดตา หากแมใ้ครท่ีไม่
อยากชอ้ป    แค่ไดม้าถ่ายรูปก็มีความสุขแลว้ 
ถา้เม่ือไหร่ก็ตามท่ีคุณมาเยือนมาเก๊า “ทาร์ตไข่” คือขนมท่ีจะตอ้งลองทาน  ถา้ไม่ไดล้องทาน จะถือวา่พลาด
มาก เพราะทาร์ตไข่ของมาเก๊า แป้งจะบางและกรอบมาก ส่วนสังขยาจะหอมและหวานแต่ไม่มาก ยิ่งถา้ได้
ทานตอนท่ีเพิ่งอบเสร็จร้อนๆ  บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก   
ชม น าท่านสู่ ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า ร้านคา้ใหญ่ท่ีรวมส่ิงของพื้นเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์ของมาเก๊า เช่น ขนมผวั
จ๋า เมียจ๋า ลูกอมรสนม นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งรวมสินคา้น าเขา้จากอเมริกา ออสเตรเลียท่ีราคาถูก เน่ืองจากมา
เก๊าเป็นเมืองปลอดภาษี ดงันั้นหากใครท่ีรับประทานยาบ ารุงอยูแ่ลว้ ซ้ือท่ีร้านคา้น้ีจะไดร้าคาถูกเหมือนซ้ือท่ี
ประเทศตน้ทางจริงๆ ตวัอยา่งสินคา้ช่ือดงัไดแ้ก่ น ้ามนัตบัปลาฉลามทะเลลึกบ ารุงสมอง และยาบ ารุงนมผึ้ง ท่ี
มีสรรพคุณบ ารุงอายุวฒันะและบ ารุงผวิพรรณให้เต่งตึง หรือครีมรกแกะช่ือดงัท่ีคนไทยนิยมใชบ้  ารุงผิวหนา้



น าท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญท่านสัมผสับรรยกาศของ
ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีช้
อปป้ิงท่ีแกรนด์แคนแนลช๊อป 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 ให้
ท่านได้เลือกลองทานกว่า   30 ร้าน หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ แต่ในส่วนของ
คาสิโนนั้นเด็กอายตุ  ากวา่ 20 ปีจะไม่สามารถเขา้ไปในบริเวณดา้นในได ้
หรือหากท่านตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศ สามารถนัง่เรือกอนโดล่าได ้โดยจะมีค่าใชจ่้าย ท่านละ  128 เหรียญ
ฮ่องกง โดยสามารถนั่งได้ล าละ  4 ท่าน  เรือจะล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ให้ท่านได้ชม
บรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลาล่องประมาณ  15 นาที 

เยน็             รับประทานอาหารตามอสิระเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
       น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์ร่ี (ประมาณ 1 ชัว่โมง) 
       โรงแรมทีพ่กั      Sav Hotel /Penta Hotel /Best Western Grand Hotel หรือ รร.เทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 

วนัทีส่อง    ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – นังรถไฟ MRT สาย ดีสน่ีย์แลนด์ – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์   

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ติ่มซ า)  
 จากนั้น น าท่าน นัง่กระเชา้นองปิง 360 (ราคาทวัร์รวมค่ากระเชา้ไป-กลบั แบบธรรมดา / สัมผสัประสบการณ์

นั่งกระเช้า ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของฮ่องกงทะเลสีครามและภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 
กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที  (หมายเหตุ ในกรณีท่ีไม่สามารถข้ึนกระเช้าไดเ้น่ืองจากกระเช้าปิด
ปรับปรุง ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการเดินทางเป็นรถโคช้ข้ึนสู่ยอดเขาแทน)น าท่าน เ ข้ า สู่  
วดัโป๋หลนิสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1906 ยอ้นไปในอดีตท่ีน่ีเป็นเพียงวดัเล็กๆ หลบเร้นอยูใ่นพื้นท่ีเขียวชอุ่ม ปัจจุบนั
วดัโป่หลินเป็นศูนยก์ลางของชาวพุทธท่ีมีความส าคญัมาก และเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความ
นิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของฮ่องกง น าท่านนมสัการ พระใหญ่ลันเตาพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิอนัดบัตน้ๆของ
ฮ่องกง สร้างจากทองสัมฤทธ์ิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน ้ าหนกั 202 ตนั ความสูง 34 เมตร ประดิษฐานอยู่
บนยอดเขาโปหลิน จากนั้นน าท่านนมสัการพระอโมฆสิทธิพุทธะพระอมิตาภพุทธะ พระไวโรจนพุทธะพระ
รัตนสัมภวพุทธะ และพระอกัโษภยพุทธะ ให้ท่านเท่ียวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงท่ีจ  าลองชีวิตความ
เป็นอยูข่องชาวฮ่องกงในสมยัก่อน มีบรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยร้านน ้าชา ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 
อยา่พลาด!!    แนะน าขากลบัหากลูกคา้ตอ้งการเพิ่มความเสียว หรือมองเห็นความสวยงามดา้นล่างแนะน าให้

เลือก Upgrade กระเช้าเป็นแบบใส หรือ Crystal  เพิ่มเงินติดต่อสอบถามราคาเพิ่มเติม 

จากน้ัน   ช่วงบ่ายน าท่าน ตะลุยสวนสนุก ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดย  รถไฟ MTR สุดน่ารัก  

เพื่อตรงมาที่ดิสนียแ์ลนด์โดยเฉพาะ ขบวนรถไฟออกแบบเป็นพิเศษ มีสัญลกัษณ์มิกก้ีเมา้ส์เต็มไปหมด ทั้ง
หนา้ต่างรถไฟ ห่วงมือจบัระหวา่งขบวน เบาะนัง่ก็สวยหรู เต็มไปดว้ยกลิ่นอายของเทพนิยาย เดินทาง
ถึงดิสนียแ์ลนด์ เป็นความฝันของใครหลายๆ คนท่ีตอ้งมาเยอืนสักคร้ังในชีวติ ดินแดนแห่งความสุขท่ีเหมาะกบั



ทุกเพศทุกวยั แต่!! การจะเล่นเขา้ไปสนุกให้คุม้ค่าบตัรนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เพราะเขา้ไปแลว้จะมีทั้งเคร่ืองเล่น
มากมาย แถมยงัแบ่งโซน 
ภายใน ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์จะแบ่งเป็น 5 โซน ไดแ้ก่ 
1. Main Street USA เตม็ไปดว้ยบา้นเรือนในแนวคนัทรี พร้อมร้านขายของท่ีระลึก และรถไฟวนรอบสวนสนุก 
2. Tomorrowlandโซนเคร่ืองเล่นแห่งอนาคต เคร่ืองเล่นส่วนใหญ่จะเนน้ไปในแนวต่ืนเตน้ 
3. Fantasyland ดินแดนแห่งเทพนิยาย เคร่ืองเล่นเบาๆเหมาะกบัคุณหนูและเป็นท่ีตั้งของปราสาท 
4. Adventurelandโซนท่ีเนน้ความต่ืนเตน้ลึกลบั เสมือนเราก าลงัผจญภยัในป่าอะเมซอน 
5. โซนใหม่ประกอบดว้ย Toy Story Land, Grizzly Gulch, Mystic Point 
ส่ิงแรกเลยท่ีตอ้งรู้ คือ “Fast Pass” ฟาสตพ์าส คือ บตัรนดั ใบจองเคร่ืองเล่น เม่ือถึงเวลาแลว้เราก็ค่อยมาท่ีเคร่ือง
เล่นโดยไม่ตอ้งเสียเวลาต่อคิวใหเ้สียเวลา 
วธีิการแลกบตัรก็ง่ายดาย โดยไปท่ีตูแ้ลกบตัรหนา้เคร่ืองเล่น เอาบตัรผา่นเขา้ประตูดิสนียเ์สียบใส่ เราจะไดบ้ตัร
นดัออกมา ฟาสต์พาสไม่ได้มีทุกเคร่ืองเล่น จะมีเพียง 3 เคร่ืองเล่นเท่านั้นท่ีให้บริการ คือ Space Mountain, 
Buzz LightyearAstro Blasters และ The Many Adventures of Winnie the Pooh ถา้ให้ผมแนะน า เม่ือไปถึงควร
มุ่งหนา้ไป เอา Fast Pass ของ Space Mountain ก่อนเลย เพราะเป็นเคร่ืองเล่นท่ีคนเล่นเยอะมาก ต่อคิวนานสุด 
ชอบหวาดเสียว ต่ืนเตน้ มนัส์ๆ 
** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจกัรวาล (รถไฟเหาะในท่ีมืด) เคร่ืองเล่นอนัดบัตน้ๆ
ของท่ีน่ี ถา้ใครถามวา่เป็นอยา่งไรก็คงตอ้งบอกวา่อารมณ์คลา้ยๆ กบั Dream World บา้นเราแต่พวกเทคนิคแสง
สีเสียงท่ีน่ีเขาเร่ิดเวอ่ร์ 
** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นั่งรถไฟตะลุยเหมืองในเทือกเขาบ๊ิกกริซลี อาจจะดูเป็นแค่
รถไฟเหาะธรรมดาแต่จริงๆแลว้มีลูกเล่นท่ีแอบเอาไวม้ากมาย เช่น ถอยหลงัวิง่ พุ่งไปขา้งหนา้แบบความเร็วสูง 
ส่วนตวัผมวา่เคร่ืองเล่นน้ีเด็ดไม่ควรพลาด แมแ้ถวจะยาวไปเสียหน่อย แต่อยา่งไรก็ตอ้งเล่น! 
** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟเหาะรูปตวั U สูง 27 เมตร ข้ึนลงไปมาดูซิวา่มนัจะ
มนัส์ขนาดไหน ดูไปดูมามนัคือ “ไวก้ิง” ดีๆน่ีเอง 
** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) ร่วมกระโดดร่มไปกบักองท าลงัทหารของ “Andy” 
(หนุ่มน้อยเจา้ของของเล่นทั้งหลายจากเร่ือง Toy Story) เคร่ืองเล่นน้ีถือว่าเสียวใช้ไดแ้ต่ไม่ไดแ้รงมากเพราะ
จงัหวะลงจะร้ังๆ เอาไวไ้ม่ตกลงทีเดียว เด็กๆ ก็สามารถเล่นไดน้ะครับ 
** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นัง่เรือผจญภยัในป่าลึกลบั พบเจอกบับรรดาสัตวป่์า ชาวป่า 
ภูเขาไฟระเบิด ระหวา่งทางจะมีผูบ้รรยาย บิ้วอารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสร็จแลว้ก็อย่าลืมไปเยี่ยมบา้นตน้ไม้
ของทาร์ซาน ดว้ยละ 
** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหม่แกะกล่องท่ีจะพาคุณนัง่รถชมของสะสมสุดมหัศจรรย์
จากทัว่ทุกมุมโลกของคุณปู่ พร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คตสุ์ดตระการตา 
** Buzz LightyearAstro Blasters (โซน Tomorrowland) ร่วมพิทกัษ์จกัรวาลไปกบั Buzz Lightyearโดยการ
นัง่ยานอวกาศเขา้ไปยงิปืนเลเซอร์ใส่เหล่าร้ายเพื่อเก็บคะแนน ซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นท่ีไดรั้บความนิยมจากเด็กๆ 
** Mickey’s Philharmagic(โซน Fantasyland) ภาพยนต4์ มิติ ท่ีรวมเอาเหล่าซุป’ตาร์ มาครบทุกเร่ือง 



การแสดงโชว์ 
เห น่ือยกับการเ ล่นเค ร่ืองเ ล่น มาพัก ดูโชว์ดีๆ  กัน  เ ร่ิมต้นจากโชว์ 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 อยา่งไรควรเช็กรอบกนัก่อนท่ีไปหน่อยนะครับเพราะเวลาโชวอ์าจมีการ
เปล่ียนแปลงในแต่ละวนัและอีกหน่ึงไฮไลท์เด็ดของการมาเยือนดิสนียแ์ลนด์ คือการชมขบวนพาเหรดของ
เหล่าซุป’ตาร์เหล่าตวัการ์ตูน โดยจะมีอยู ่2 ช่วง คือเวลา 13:00 น. และ 16:00  
ย่อส่วนให้เท่ามด แล้วร่วมต่อสู่ไปกบัแอนท์–แมน และ เดอะ วอสพ์ 
เหล่าฮีโร่ทุกเพศทุกวยัและทุกขนาดเตรียมตวักนัให้พร้อม! การเปิดตวัในวนัท่ี 31 มีนาคม2562 ของ แอนท์–
แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบทเทิล! ท่ีแฟนๆ ตั้งตารอคอยมานานคือภาคต่อขยายของมหากาพยก์ารผจญ
ภัยของ  Iron Man Experience ท าให้  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  เป็นศูนย์บัญชาการมาร์เวลแห่งเอเชียอย่าง
แทจ้ริง ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด์ ยงัเป็นท่ีแรกในโลกท่ีมีเคร่ืองเล่น แอนท์–แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบท
เทิล! และ เคร่ืองเล่นจากมาร์เวลเคร่ืองแรกท่ีมีซุปเปอร์ฮีโร่ผูห้ญิงอีกดว้ย 

กลางวนั – เยน็ ตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเล่นเคร่ืองเล่น 
โรงแรมทีพ่กั        Sav Hotel /Penta Hotel /Best Western Grand Hotel หรือ รร.เทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 

วนัทีส่าม   ฮ่องกง - วดัแชกงหมวิ-รีพลัส์เบย์-ยอดเขาวคิตอเรียพคี– ร้านจิวเวอรี-ร้านหยก-วดัหวงัต้าเซียน – 
ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ติ่มซ า)  
น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิววดัท่ีชาวฮ่องกงให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนานสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงต านาน
นกัรบแห่งราชวงศซ์้งเทพเจ้าแชกง แม่ทพัปราบศึกท่ีกลา้หาญ ในกองทพัของท่านยามท่ีออกรบเพื่อตา้นขา้ศึก
ศตัรูทุกทิศทางทุกๆคร้ังท่านจะใชส้ัญลกัษณ์รูปกงัหัน 4 ใบพดัติดไวด้า้นหน้ารถศึกน าขบวนในกองทพัของ
ท่าน ซ่ึงท่านมีความเช่ือว่าเม่ือพกพาสัญลกัษณ์รูปกงัหันน้ีไปณท่ีใดๆกงัหันน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลน าพาแต่
ความโชคดีมีอ านาจเขม้แข็งเสริมก าลงัใจให้แก่กองทพัของท่านช่ือเสียงในการน าทพัสู้ศึกของท่านจึงเป็น
ต านานมาจนทุกวนัน้ี 
น าท่านสู่  รีพัลส์เบย์Repulse Bayซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าว

ดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืนซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   

แต่ท่ีน่าสนใจคือด้านหน่ึงของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  ก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตาม

ความเช่ือถือศรัทธา พระสังกจัจาย บูชาเพื่อความสุข,  เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจา้แห่ง

ความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช้  มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทั้งกามเทพ  ท่ีมีวิธีการเส่ียงทายดว้ย

ดา้ยแดง   และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอย่างตั้งใจ   อิสระท่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั 

ณ ท่ีแห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่ห์ท่ีคน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง 

จากนั้นน าท่าน ขึน้สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮ่องกง  บนยอดเขาวิคตอเรียพีค 

ทุกท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้



ทั้งเกาะอย่างชดัเจน จุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดและห้ามพลาดเม่ือมา The Peak สามารถมองเห็นวิวไดร้อบทิศทั้ง 360 

องศา มีความสูงถึง 428 เมตรจากระดับน ้ าทะเลท่ีจุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้ งวนัซ่ึงในแต่ละ

ช่วงเวลาก็จะมีวิวท่ีสวยงามแตกต่างกนัไป วิวท่ีมองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่

ก่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอ่ืนๆ อนัเป็นทีต่ั้งของธุรกจิ ช้ันน า

ของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ 

น าท่านชมร้านจิวเวอร่ี ชมกงัหนัน าโชค ท ากงัหนัทุกช้ินวางตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซ ผา่นพิธีจากวดัแชกงห

มิวฮ่องกง โดยไต๋ซือ ท่ีท าพิธีใหญ่ให้ อยากเฮง อยากรวย มีส่ิงดีๆเสริมฮวงจุย้ ตวัใบพดักงัหันหมุนได้รอบ

ทิศทาง หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ด้วยความเช่ือท่ีว่า กงัหันช่วยหมุนชีวิตพลิกผนั จากร้าย

กลายเป็นดี จะช่วยดึงดูดน าพาส่ิงดีๆ เขา้มาในชีวติ ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป พาชีวติราบร่ืน เจริญกา้วหนา้ ทั้ง

หนา้ท่ีการงาน โชคลาภ เงินทองวิง่รับทรัพยเ์หมือนกงัหนัท่ีลู่ลม 

น าท่านเขา้ชม ร้านหยก ชมความงามป่ีเซียะท่ีแกะสลกัมาจากหยก  อญัมณีท่ีมีชีวิต เช่ือกนัว่าใครมีไวบู้ชาจะ
เสริมดวงการเงินคนเกิดปีชงควรมีไวบู้ชาเพราะจะขจดัปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกจากชีวิตรวมทั้งป้องกนัคุณไสย
มนตด์ าและผร้ีายต่างๆอีกดว้ย 

เทีย่ง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันเดินทางสู่วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ตั้งอยูใ่จกลางเมือง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
เซนท่ีงดงาม และสงบเงียบ ใบไมใ้บหญา้ไดรั้บการดูแลอย่างพิถีพิถนั วดัจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของ
ประเทศฮ่องกง (ฝ่ังแผ่นดินใหญ่) อยู่ถนนหวงัต้าเซียน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ี
ประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองค์อย่างเทพเจา้หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้เซียน แต่เป้าหมายของคนโสด
อยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจ้าองค์นี้แต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจ้งของ
เทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยู่ดา้นหลงัประทบัอยู่ ซ่ึงชาวจีน
ตอ้งมาขอพรความรักกนัท่ีน่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้องค์น้ีตอ้งใช้ดา้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้ม่ให้หลุดระหวา่งพิธี    
ช้อปป้ิง TsimShaTsui& Ocean Terminal ย่านจิมซาจุ่ย (tsimshatsui) 尖沙咀 เป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของ
เกาะฮ่องกง ท่ีคนไทยทัว่ ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพูดกนัหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่าววคิทอเรีย ของฝ่ัง
เกาลูน ฮ่องกง เม่ือพูดถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็ตอ้งนึกถึง ถนนนาธาน ซ่ึงทอดยาวตั้งแต่จิมซาจุ่ยไปจนถึงยา่นปร๊ินซ์ 
เอ็ดเวิร์ด นบัเป็นถนนสายช็อปป้ิงอยา่งแทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงของฮ่องกง ท่ีทั้งสองฟากฝ่ังของถนน 
จะเต็มไปด้วยร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนด์เนมช่ือดังทัว่โลก เคร่ืองหนังชั้นดี ห้างสรรพสินค้า
ทนัสมยั ร้านอาหารและภตัตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดบัเกสตเ์ฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาวการเร่ิมเดินช็อป
ป้ิง มกัจะตั้งต้นกันท่ีสถานีจิมซาจุ่ย เดินไปตามถนนนาธาน ผ่านสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG 
KOK ซ่ึงบริเวณหมงก๊กน้ี มีร้านขายของทั้งเคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และ
สินคา้แบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกง อยูด่ว้ย และตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมาย เป็นท่ีตั้งของตลาดปลาทอง, 
ตลาดสุภาพสตรี, ตลาดกลางคืน, ตลาดคา้หยก ถนนคนเดิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย และบริเวณใกลเ้คียงจิมซาจุ่ย 
ณ ถนนแคนตั้ น มี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึ งประกอบไปด้วย
ห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทางเช่ือมติดต่อกนั สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ภายในมีขนาดใหญ่มาก

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


จนถึงขั้นเรียกกนัวา่ ห้างสรรพสินคา้เขาวงกต ภายในห้าง จะเป็นช็อปป้ิง มอลล์ท่ีมีร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบ
รนด์จากทั่วโลกจ าหน่าย รวมไปถึงห้างขายของเด็กเล่นช่ือดัง TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN 
TERMINAL ไปทางดา้นหลงั จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซ่ึงในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นท่ีจอดส าหรับ
เรือส าราญระดบัโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี บริเวณใกลเ้คียงกนัติดกบัอ่าววคิทอเรีย จะเป็นท่ีตั้ง
ของสถานท่ีน่าเท่ียวมากมาย เช่น พิพิธภณัฑ์อวกาศ, ศูนยว์ฒันธรรม, พิพิธภณัฑ์ศิลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, 
หอนาฬิกา 

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

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

** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ** 

 

อตัราค่าบริการ 

PERIOD ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ พกัเดีย่ว FLIGHT DETAIL 

14-16 ม.ิย.62 14,999 14,999 4,500 FD775/FD767 06.45-10.20/22.40-00.30+1 

28-30 ม.ิย.62 14,999 14,999 4,500 FD775/FD767 06.45-10.20/22.40-00.30+1 

12-14 ก.ค.62 16,999 17,999 4,500 FD775/FD767 06.45-10.20/22.40-00.30+1 

23-25 ส.ค.62 16,999 16,999 4,500 FD775/FD767 06.45-10.20/22.40-00.30+1 

16-18 ต.ค.62 16,999 16,999 4,500 FD775/FD767 06.45-10.20/22.40-00.30+1 

6-8 พ.ย.62 16,999 16,999 4,500 FD775/FD767 06.45-10.20/22.40-00.30+1 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณอ่ืีนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับ
จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวนัเดินทางน้ันๆเป็น
หลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

 

 

 

 

หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีการแจ้งทางบริษัทก่อนท า

การออกตั๋วภายใน หากไฟล์ทมีการเปลีย่นแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิร์มเดินทาง ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมือง

ใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภณัฑจ์ากไผ,่ จิวเวอร่ี, ป๊ีเซ่ียะ 

ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่  ร้าน

รัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เขา้ร้านชอ้ปป้ิงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัร์เพิ่ม

ท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง  

2. ค่าโรงแรมทีพ่กั 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วันเดินทาง 

มีเหตุจ าเป็นทีไ่ม่สามารถเดินทางร่วมกันกบัคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

จัดห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเกบ็เพิม่ค่าห้องพกัเดี่ยว และส าหรับท่านทีเ่ดินทาง 2 

ท่าน แต่อกี 1ท่านไม่สามารถเดินทางได้ต้องช าระเพิม่ค่าพกัเดี่ยว 

3. ส่งหนา้พาสปอร์ต พร้อมช าระเงิน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทางได ้กรณีส่งหนา้บตัรประชาชน 

ตอ้งสะกดตรงตามท่ีส่งมาเท่านั้นกรณีมีเล่มพาสปอร์ตช่ือท่ีส่งมาสะกดไม่ตรงกบับตัรประชาชนท่ีส่งในคร้ังแรกไม่สาม

ารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดฉ้ะนั้นลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือเอง 

 

 

กรุณาเลือกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได้ทัง้นี ้
เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปล่ียนแปลงวัน

เดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน  (ความล่าช้าของเที่ยวบินการยกเลิก
เที่ยวบินมีการยุบเที่ยวบินรวมกันตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือเหตุผลทางด้านความ

ปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้
ในทุกกรณี 

 



อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
2. รวมค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% + ราคารวภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
4. โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2 ท่าน/หอ้ง)  
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
6. ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
7. ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
8. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม  

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

2. ค่าทปิคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากนั )  ช าระทีส่นามบินวนัแรก 
3. ค่าทปิคนหัวหน้าทวัร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึน้อยู่กบัความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
4. โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็น   

หลกั 
5. กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถื้อพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 
6. วซ่ีาเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งช าระและจดัการเองท่ีสถานฑูต 

 
เง่ือนไขการจองทวัร์  

ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 1 วนัเพ่ือส ารองทีน่ั่ง ช าระส่วนทีก่่อนเดินทาง 30 วนั 

และส่งหน้าพาสปอร์ตหลงัท าการจอง พร้อมแจ้งสลปิการโอนเงิน  
 

เง่ือนไขการยกเลกิทวัร์  

เน่ืองจากเป็นราคาทวัร์โปรโมช่ันเม่ือช าระแล้วไม่สามารถยกเลกิการเดินทางได้ทุกกรณ ี 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2.บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบินภยัธรรมชาติปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุ
มของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลงทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ี 
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4.บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศอนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือเอกสาร 
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5.รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองและโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึนบริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิ
นตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 

 กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามทีร่ะบุในรายการข้างต้น 
หากมข้ีอสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกนัว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทุกประการ 


