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เยอืนยุโรปกลางเอเชีย  วดัอาม่า,โบสถเ์ซนตป์อล,เยีย่มชมเวเนเช่ียน 

ชมความงามของพระราชวงัหยวนหมิง+โชวสุ์ดอลงัการกบันกัแสดงกว่า

รอ้ยชีวิตชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค+นมสัการเจา้แม่กวนอิม

ที่หาด REPULSE BAY + หมุนกงัหนั แกช้ง ขอพรรบัโชคลาภ ณ วดัแชกงห

มิว+ชอ้ปป้ิงยา่นดงัอาทิถนนนาธาน+เซนาโดส้แควร+์ หลอวู่ ซิตี้  + ตลาด

กงเป่ย 

ความพเิศษของโปรแกรมทวัร์นี ้

พิเศษ1. อาหารครบทุกม้ือ (พิเศษ เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง/เป็ดปักก่ิง) 

พิเศษ2. โชวสุ์ดอลงัการ ณ พระราชวงัหยวนหมิง 

พิเศษ3. กระเป๋าเป้ Samsonite 

ก าหนดการเดนิทางดูด้านล่างโปรแกรมทัวร์ 
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 
13.00 น.         พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Q สายการบนิ ROYAL JORDAN พบ
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เจ้าหน้าท่ีทําการเช็คอินตัว๋ 
16.15 น.         บนิลดัฟ้า สูฮ่อ่งกง โดยเท่ียวบนิ RJ 182 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
20.05 น. ถึงสนามบนิ Chek Lap Kok หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะทา่นออก Exit B” จากนัน้นํา

ทา่นเดนิทางผา่นสะพานชิงหมา่  ซึง่เป็นสะพานท่ีถือได้วา่เป็นสะพานรางคู ่ท่ียาวท่ีสดุในโลก นําทา่น
เดนิทางสู่ เซินเจิน้โดยรถโค้ช (ประมาณ 45 นาที) เมืองเซินเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน 
เดมิเป็นเพียงหมูบ้่านชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุ้ง มีเนือ้ท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมือง
เซินเจิน้ได้รับการวางระบบผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพภมูิทศัน์ และสภาพแวดล้อมท่ีเป็นระเบียบสวยงาม
หลงั 

พัก เข้าพัก  ณ  CAA HOLYSUN HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง เซ้ินเจิน้ – ช้อปป้ิงหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อนัตระการตา 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (1) จากนัน้ นําทา่น ช้อปป้ิงท่ี Lowu สินค้าราคาถกูแหลง่ใหญ่

ของเซินเจิน้ ซึง่คนไทยรู้จกัในนามมาบญุครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู ่เชน่ กระเป๋า 
รองเท้า นาฬิกา เสือ้ผ้า ให้ทา่นได้เลือกซือ้เป็นของฝากสําหรับคนท่ีทา่นรัก และตวัทา่นเองและให้ทา่น
ได้รับเลือกชมร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  
บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เมืองจูไห่  โดยรถโค้ช แวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าไหมจีน ท่ีมีช่ือเสียง

โดยเฉพาะผ้าหม่ไหมท่ีหม่อุน่ในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน  เข้าชม สวนหยวนหมิงหยวน

ซึง่เป็นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงท่ีนครปักก่ิง หลงัถกูทําลายโดยพนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และ
เสียหายจนยากแก่การบรูณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหมไ่ด้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน  
สร้างขึน้ใหมอี่กครัง้ ณ ใจกลางของ ภเูขาชิลิน ในเมืองจไูห ่ทําให้สวนแหง่นีโ้อบล้อมด้วยขนุเขาท่ี
เขียวชอุม่ และมีพืน้ท่ีครอบคลมุทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มีขนาดเทา่กบัสวนเดมิ
ในกรุงปักก่ิง สิ่งท่ีทําให้สว  น หยวนหมิงหยวนแหง่ใหม ่มีความแตกตา่งกบัสวนเก่าท่ี 
ปักก่ิง คือการเพิ่มเตมิและตกแตกสวนท่ีเป็นศลิปะแบบตะวนัตกผสมกบัศลิปะจีน สวนหยวนหมิง
หยวนใหม ่จงึถือได้วา่เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวซึง่จําลองมาจากสถานท่ีในประวตัศิาสตร์ มีคณุคา่ทัง้ใน
แง่วฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ และธุรกิจการทอ่งเท่ียว สวนนีไ้ด้เปิดให้บคุคลเข้าชมตัง้แตว่นัท่ี 1 
กมุภาพนัธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภเูขาโอบรอบทัง้    3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพืน้ท่ีราบ สิ่งก่อสร้างตา่งๆ 
สร้างขึน้เทา่ของจริงในอดีตทกุชิน้ มีมากกวา่ 100 ชิน้ อาทิ เสาหินคู ่สะพานข้ามธารทอง ประตตู้ากง 
ตําหนกัเจิง้ต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลีย้ว 

ค่ํา  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (3) เมนูพเิศษ...เป๋าฮือ้+ไวน์แดง (3)   
 จากนัน้ชมโชว์ตระการตาด้วยแสง สี เสียง  ซึง่ใช้ผู้แสดงกวา่ 100 ชีวิต ซึง่ประกอบด้วยการแสดง
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ชดุตา่งๆ อาทิเฉียนหลงฮอ่งเต้ทอ่งเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเลน่ตา่งๆ อีก
มากมาย 

พัก เข้าพัก  ณ  2000 YEARS HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสาม ถนนคู่รัก The Lover’s Road – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอมิ/ชิมขนมพืน้เมือง – โบสถ์เซนพอลล์ -    

เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเช่ียน – ตลาดก่งเป่ย 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (4)  
07.00 น. นัง่รถผา่นชมทิวทศัน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมน

ตกิ ซึง่รัฐบาลเมืองจไูหไ่ด้ตกแตง่ภมูิทศัน์ ได้อยา่งสวยงามเหมาะสําหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ และท่ีได้ช่ือ
วา่ถนนคูรั่ก ก็เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหง่นีไ้ด้มีการนําเก้าอี ้หรือม้านัง่ซึง่ทํามา
สําหรับ 2 คนนัง่เทา่นัน้ จงึได้ช่ือวา่ถนนคูรั่ก ปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคูรั่กแวะ ถ่ายรูปกับสาว
งาม “หวีหน่ี” จไูหฟิ่ชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณ์ของเมืองจไูห ่บริเวณอา่วเซียงห ูเป็น
รูปแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถือไขม่กุอยูริ่มทะเล และชมสินค้ายาประจําบ้านของชาวจีน  “ยาบัวหมิะ” 
สรรพคณุหลากหลายแก้นํา้ร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง , ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯแวะให้ทา่นได้เย่ียมชม 
ไข่มุก ซึง่เป็นไขม่กุนํา้จืดขึน้ช่ือของเมืองจีน  สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางข้ามดา่นจไูห ่สู่ มาเก๊า  
ซึง่เป็นเมืองท่ีมีประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน และนา่สนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแคห่มูบ้่านเกษตรกรรม
และประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถึงชว่งต้นศตวรรษท่ี 16 
ชาวโปรตเุกสได้เดนิเรือเข้ามายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พ่ือตดิตอ่ค้าขายกบัชาวจีน และมาสร้างอาณา
นิคมอยูใ่นแถบนี ้ท่ีสําคญัคือชาวโปรตเุกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และ
ศลิปวฒันธรรมของชาตติะวนัตกเข้ามาอยา่งมากมาย ทําให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสาน
ระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรียกได้วา่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชีย" 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่ เมืองมาเก๊า  ผา่นชม 

เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  หรือเจ้าแมก่วนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสมัฤทธ์ิทัง้องค์ มีความสงู 18 
เมตรหนกักวา่ 1.8 ตนั ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามออ่นช้อย สะท้อนกบัแดดเป็นประกาย
เรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจ้าแมก่วนอิมองค์นีเ้ป็นเจ้าแมก่วนอิมลกูคร่ึง คือปัน้เป็นองค์เจ้า
แมก่วนอิม แตว่า่กลบัมีพระพกัตร์เป็นหน้าพระแมม่ารี ท่ีเป็นเชน่นีก็้เพราะวา่เป็นเจ้าแมก่วนอิมท่ี
โปรตเุกสตัง้ใจสร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์ให้กบัมาเก๊าในโอกาสท่ีสง่มอบมาเก๊าคืนให้กบัจีน และนํา
ทา่นชม วิหารเซนต์ปอล  โบสถ์แหง่นีเ้คยเป็นสว่นหนึง่ของวิทยาลยัเซนต์ปอล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 
และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแหง่แรกของเอเชียตะวนัออก โบสถ์
เซนต์ปอลสร้างขึน้ในปี 1580 แตถ่กูทําลายถึงสองครัง้ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดบั จนกระทัง่
เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทัง้วิทยาลยั และโบสถ์ถกูทําลายจนเหลือแตด้่านหน้าของตกึฐานโบสถ์สว่น
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ใหญ่ และบนัไดหน้าด้านหน้าของตกึแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมี
อยูท่ี่น่ีเพียงแหง่เดียวเทา่นัน้ในโลก แวะช้อปปิง้ยา่น เซนาโด้สแควร์  ถือได้วา่เป็นทําเลทองทางธุรกิจ
ของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคณุภาพและร้านค้าตา่งๆ ไว้มากมาย มีเสือ้ผ้าทกุแบบทกุสไตล์ และ
ยงัมีสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าตา่งๆ ของมาเก๊าวางขายอยูด้่วยเรียกวา่ช้อปปิง้ท่ีน่ีแหง่เดียวก็คุ้ม
เกินพอ นําทา่นเย่ียมชม  THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญทา่นสมัผสั
บรรยากาศของลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีให้ความ 

บา่ย บนัเทิง และสถานท่ีช้อปปิง้ท่ีแกรนด์แคนแนลช๊อป พบกบัร้านค้าแบรนด์เนมช่ือดงัมากมายกวา่  350 
ร้าน ให้ทา่นได้สมัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แหง่ เพื่อลิม้ลองเมนตูา่งๆ ท่ีทา่นช่ืนชอบ ทา่นสามารถนัง่
เรือกอนโดลา่ลอ่งไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไมร่วมอยูใ่นรายการ) หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซึง่
มีอยูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ่  จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสูจ่ไูห ่ นําทา่นสู่ตลาดใต้ดนิกงเป่ยหรือตลาด
ใต้ดนิ  แหลง่ช้อปปิง้แหลง่ใหญ่ของเมืองจไูหมี่สินค้ามากมายให้ทา่นเลือกซือ้ อาทิเชน่ 
โทรศพัท์มือถือ , เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสือ้ผ้าตามแฟชัน่ตามฤดกูาลในชว่งนัน้ , 
ผลไม้, อาหาร และขนม   

ค่ํา  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เป็ดปักก่ิง โต๊ะละ 2 ตวั (6)   
พัก เข้าพัก  ณ  2000 YEARS HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีส่ี VICTORIA PEAK - หาดทราย  REPULSE BAY – วัดแชกงหมิว – ช้อปป้ิงนาธาน – 

กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  (7)   นําทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยเรือเฟอร์ร่ี ( 1 ชัว่โมง) นําทา่น

เท่ียวเกาะฮอ่งกงขึน้สู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึง่ในแหลง่ทอ่งเท่ียวยอดนิยม เป็นจดุชมวิวท่ี
คณุจะต้องทึง่กบัความสวยงาม อา่ววิคตอเรียท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก และตกึระฟ้าท่ีพุง่ทะยานขึน้สงูตดั
กบัแนวเขาเขียวขจีอนัแสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอธัยาศยั นําทา่นเย่ียมชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี  ท่ีขึน้
ช่ือของฮอ่งกงพบกบังานดีไชน์ท่ีได้รับรางวลัอนัดบัเย่ียมยอด นําทา่นสู่ หาดทราย REPULSE BAY 
หาดทรายรูปจนัทร์เสีย้วแหง่นีส้วยทีสดุแหง่หนึง่ และยงัใช้เป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลาย
เร่ืองมีรูปปัน้ของเจ้าแมก่วนอิมและเจ้าแมท่ินโหว่ซึง่ทําหน้าท่ีปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเดน่อยู่
ทา่มกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสูช่ายหาด นมสัการขอพรจากเจ้าแมก่วนอิม และเทพเจ้าแหง่โชค
ลาภเพ่ือเป็นสิริมงคลข้ามสะพานตอ่อายซุึง่เช่ือกนัวา่ข้ามหนึง่ครัง้จะมีอายเุพิ่มขึน้ 3 ปี  จากนัน้นํา
ทา่นเย่ียมร้านสมุนไพร ขึน้ช่ือของฮอ่งกง 

เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  (8)   หลงัอาหารนําทา่น นําทา่นเดนิทางสู ่ วัดแชกง หรือท่ีรู้จกั
กนัดีในนาม    “วัดแชกงหมิว ” หรือวดักงัหนั นัน่เอง นมสัการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูแ่หลง่       ช้อปป้ิงท่ีย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน  ซึง่เป็นแหลง่รวบรวม
สินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ทกุมมุโลก ทา่นจะได้เลือกซือ้สินค้าประเภทตา่งๆ อยา่งเตม็อิ่มจใุจ ไมว่า่คณุ
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จะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทา่ใดศนูย์การค้าชัน้เลิศของฮอ่งกงมีทกุสิ่งท่ีคณุต้องการ 
ศนูย์การค้าท่ีกว้างขวางเหลา่นีเ้ป็นแหลง่รวมห้องเสือ้ท่ีจําหนา่ยสินค้าแบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์
นานาชาตช่ืิอดงัจากทัว่ทกุมมุโลก อีกทัง้ยงัเป็นท่ีท่ีคณุสามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารชัน้เลิศบรรยากาศ
หรูเลือกอร่อยกบัร้านอาหารรสเดด็ของฮอ่งกง หรือเลือกช้อปปิง้ท่ี โอเช่ียนเทอร์มินลั แหลง่รวมสินค้า 
Brand Name   ชัน้นําท่ีมีให้เลือกชมและ ช้อปมากกวา่ 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO 
ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนท่ีู Toy’s Us สมควรแก่
เวลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.25 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ  โดย เที่ยวบินท่ี RJ183 
23.25 น.    คณะเดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั  
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คณะยนืยนัการเดินทางท่ี  9 ทา่นมีหวัหนา้ทวัร ์

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

15-18 พ.ค. 2557 16,900 16,900 15,900 4,500 

22-25 พ.ค. 2557 16,900 16,900 15,900 4,500 

12-15 มิ.ย. 2557 16,900 16,900 15,900 4,500 

19-22 มิ.ย. 2557 16,900 16,900 15,900 4,500 

26-29 มิ.ย. 2557 16,900 16,900 15,900 4,500 

10-13 ก.ค. 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.      ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  (กรณุาสอบถามจาก
หวัหน้าทวัรก่์อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 500 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 โรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น
หลกั 

 
 


