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มาเกา-ฮองกงเทศกาลลดกระหน่าํ

ซัมเมอรเซลล 

กาํหนดการเดินทางระหว่างวันที�  23-25 ก.ค.  ปี2562 

 

01.00 น.  บริการรถรับท่านที�บา้น (เฉพาะพื�นที� จ.ภูเก็ต)  

02.00 น. คณะพร้อมกนัที�สนามบินภูเก็ต โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทั คอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสาร

การเดินทางและสัมภาระให้กบัท่าน 

05.45 น. บินลดัฟ้าไปยงั มาเก๊า โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที�ยวบินที� FD624 

10.10 น. เดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาตมิาเก๊าพาทุกท่านผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร

นาํท่านเดินทางสู่เซนต์พอลโบสถเ์ซนตพ์อลถูกสร้างขึ�นเมื�อปี 1580 จากนั�นอีก 15 ปีถดัมาก็ถูกไฟไหม ้

และอีก 6 ปีถดัจากนั�นก็ถูกไฟไหมอี้กรอบ จากนั� นก็ได้มีการซ่อมบาํรุงอยู่หลายปีจึงกลบัมามีสภาพ

เกือบสมบูรณ์ และในปี 1835 ไดเ้กิดพายไุตฝุ้่ นขึ�นที�มาเก๊า จึงทาํให้โบสถแ์ห่งนี� ถูกไฟไหมอี้กเป็นครั� งที� 

3 จึงหลงเหลือเพียงกาํแพงทางเขา้โบสถ์ดา้นหนา้เท่านั�น และในปี 1991 ก็ไดมี้การบูรณะครั� งใหญ่ขึ�น

อีกครั� ง จนเห็นกาํแพงโบสถที์�สวยงามในปัจจุบนั 

เที�ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารพาท่านละลายทรัพยก์นัต่อ ณ เซนนาโด้สวรรคน์ักชอ้ปแห่ง

เมืองมาเก๊า เป็นเมืองท่าปลอดภาษี  ทาํให้สินคา้ที�นี� มีชื�อเสียงในเรื�องของราคาถูกและหลากหลาย ทั� ง

แฟชั�น แบรนด์เนม ร้านแผงลอย เฟอร์นิเจอร์โบราณ อญัมณี เครื�องประดบั ของที�ระลึก อาหารทะเล

แหง้ ขนมของฝาก ฯลฯ 

 

 

  วนัแรก  ภูเกต็ –เซนต์พอล–ช้อปปิ� งเซนนาโด้แสคว์– ถ่ายรูปหอไอเฟล–เวเนเชี�ยน 



 

 

 

 

 

เยน็ แวะถ่ายรูปหอไอเฟลแลนดม์าร์คแห่งใหม่ของมาเก๊า ในเวลานี�คงไม่มีใครปฏิเสธความโดดเด่นของ ของ

ไอเฟล ที�ตั�งเด่นเป็นสง่าดึงดูดสายตาของนักท่องเที�ยวในยา่น Cotai Strip และในเวลาคํ�าคนืแสงไฟจาก

หอไอเฟลจะส่งประกายเจิดจรัสเป็นที�น่าตื�นตาตื�นใจยิ�งนกั 

คํ�า เยี�ยมชม เดอะเวเนเชี�ยนมาเก๊า (The Venetian Macao)ชมความสวยงามของเมืองเวนิสที�จาํลอง 

 มาไวที้�นี�ดา้นในเวเนเชี�ยนยงัมีคาสิโนและกิจกรรมอีกมากมายรอใหท่้านไดสั้มผสัอาทิเช่นการล่องเรือ 

โดลาและรวมร้านคา้อีกมากมายกว่า 150 ร้าน และ ศูนยอ์าหารไวใ้ห้ท่านได้ใชบ้ริการอีกกว่า 30 ร้าน

จากนั�นเช็คอินเขา้สู่ที�พกั ณ โรงแรม........................หรือในระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วนัที�สอง  วดัอาม่า– เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล – ร้านขนม – ฮ่องกง –ช้อปปิ� งจมิซาจุ่ย–Avenne of star 

    - A symphony of light 



เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั หลงัอาหาร

นาํท่านเดินทางสู่ วัดอาม่าวดัอาม่าเป็นวดั

ที�เก่าแก่อีกวดัของมาเก๊าวดันี�ชาวประมง

จะนบัถือกนัมากเพราะเชื�อกนัว่าก่อนออก

เดินทางสู่ทะเลถา้มาไหวข้อพรจากองค์

ท่านแม่อาม่าแลว้ท่านจะปกป้องดูแลเรา

ตลอดการเดินทางในมหาสมุทรใหก้ลบั

เขา้ฝั�งอยา่งปลอดภยั 

จากนั�นพาท่านชม เจ้าแม่กวนอมิริมทะเลหรือที�รู้จกักนัในชื�อของ เจา้แม่กวนอิมปรางคท์อง เป็นหนึ�งใน

แลนด์มาร์คการท่องเที�ยวของเขตปกครอง

พิเศษมาเก๊า ประเทศจีน ที�นักท่องเที�ยวไม่

ควรพลาดเป็นอย่างยิ�ง โดยรูปปั� นเจ้าแม่

กวนอิมแห่งนี�  ถือเป็นส่วนหนึ� งของศูนย์

ส่ ง เ ส ริ ม ศ า ส น า เ จ้ า แ ม่ ก ว น อิ ม  ซึ� ง มี

ให้บ ริการทางทั� งห้องสมุดสําหรับหา

ความรู้เกี�ยวกับประวัติความเป็นมาของ

สถานที�  รวมถึงบริการอินเตอร์เน็ตและ

อุปกรณ์สื�อมีเดียสําหรับเสริมความรู้ต่างๆอีกมากมาย แต่แน่นอนว่าสิ�งที�โดดเด่นที�สุดของสถานที�นี�  

ย่อมเป็นประติมากรรมงานปั� นรูปเจ้าแม่กวนอิม ซึ� งความโดดเด่นแตกต่างจากที�อื�นคือ เป็นการ

ผสมผสานระหว่างงานปั� นของพระแม่มารี ที�ถ่ายถอดออกมาเป็นพระพกัตร์ของเจา้แม่กวนอิม ขณะที�

อาภรณ์เครื�องทรงยงัเป็นแบบจีนโบราณดั� งเดิม โดยประติมากรรมรูปปั� นนี�  ไดรั้บการสนับสนุนการ

สร้างจาก UNESCO เพื�อเป็นหลกัฐานแห่งวฒันธรรมอนัสวยงามระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกอีก

ดว้ย 

เที�ยง   รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  

บ่าย   แวะร้านเคก้สุดนิยม ท่านสามารถเลือกซื�อเป็นของฝากกลบัยงัประเทศไทยไดอี้กดว้ย  



หลงัจากนั�นนาํคณะ สู่ท่าเรือ เพื�อนั�งเรือเฟอร์รี�ไปยงัเมืองฮ่องกง (ใช้เวลาราว1ชั�วโมงครึ�ง) อดีตฮ่องกง

เป็นเพียงแค่เกาะชาวประมงเลก็ๆ แต่หลงัจากประเทศองักฤษไดเ้ขา้มายดึครองและทาํสัญญาเช่ากบัจีน

เป็นระยะเวลา 99 ปีนั� น ก็ไดพ้ฒันาฮ่องกงใหม่จนกลายเป็นเมืองที�มีการพฒันาขึ�นอย่างมาก มีระบบ

การศึกษา ตลอดจนการคมมานาคมที�ดีสะดวกสบาย กลายเป็นเมืองท่าที�สําคญัของภูมิภาค คลา้ยกบั

ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบนัแมอ้งักฤษจะหมดสัญญากบัจีนแลว้ แต่ฮ่องกงยงัคงอยู่ในสภาพคลา้ยกบัเขต

ปกครองพิเศษของจีน เพราะยงัมีสัญญาต่ออีก 50 ปี ว่า จีนจะเข้ารับผิดชอบเฉพาะเรื� อง กิจการ

ต่างประเทศ การทหาร และความมั�นคงเท่านั�น ส่วนอื�นๆจะเป็นไปตามการปกครองส่วนทอ้งถิ�นของ

ฮ่องกงเอง คลา้ยกบัมาเก๊า 

หลงัจากนั�นพาท่านละลายทรัพยก์นัต่อ ณจิมซาจุ่ยแหล่งชอ้ปปิ� งแห่งนี�   เป็นยา่นชื�อดงัของเกาะฮ่องกง

ซึ� งเป็นที�รู้จกัของนักเดินทางหลาย ๆ ของคุณคนจิมซาจุ่ย ตั�งขณะนี� บริเวณริม  อ่าววิคทอเรียฮาร์เบอร์ 

ของฝั�งเกาลูน  เมื�อพูดถึง จิมซาจุ่ย สิ�งแรกที�ทาํให้ทุกของคุณคนนึกถึงก็คือ  ถนนนาธาน ทั�งสองฝั�งของ

ถนนทอดยาวตั�งแต่  จิมซาจุ่ย จนถึงย่าน ปริ�นซ์เอ็ดเวิร์ด  ที�เต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมายทั�งเสื�อผา้ 

แบรนดเ์นมชื�อดงัทั�วโลก เครื�องหนงัชั�นดี ห้างสรรพสินคา้ที�ทนัสมยั และสินคา้แบบที�เป็นของพื�นเมือง

ของ ฮ่องกง นี�ดว้ย ตามซอกตึกอนัซับซ้อนมากมายเป็นที�ตั�งของ ตลาดปลาทอง, ตลาดสุภาพสตรี, ตลาด

กลางคืน, ตลาดคา้หยกถนนคนเดินและอื�น ๆ อีกมากมาย เรียกไดว้่าเป็นสวรรคข์องนกัชอ้ปอยา่งแทจ้ริง

กนัเลยทีเดียว 

เยน็ นาํคณะเดินทางสู่ Avenue of  Starใกล ้Star Ferry ซึ� งเป็นสถานที�ดาราดงัของฮ่องกง เช่น หลิวเต๋อหัว , 

หลี�หมิง, เฉินหลง ไดท้าํการประทบัรอยมือไว ้ณ จุดนี�  ให้ท่านไดถ่้ายรูปหุ่นจาํลองของดาราดงัเหล่านี�  

และ ภาพวิวฮ่องกงที�อยูต่รงขา้มดว้ยเช่นกนั  และ  

20.00 น. เพลิดเพลินที�ชม A Symphony of Lightsทุกคํ�าคืน การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาที�ไดรั้บการ

บนัทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที�ยิ�งใหญ่ที�สุดของโลก ครอบคลุมพื�นที�อาคาร

ตึกระฟ้าสําคญัต่าง ๆ ที�ตั�งอยูส่องฟากฝั�งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี�  ประดบัไปดว้ย

แสงไฟ ซึ� งเพียงกดสวิตช์กจ็ะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกั

ของฮ่องกง  

   เช็คอินเขา้สู่ที�พกั ณ โรงแรม..................... หรือระดบัเดียวกนั 

 



 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้

ใหญ่มากและตั�งอยูบ่นริมอ่าวของเกาะฮ่องกง 

สักการะเจา้แม่กวนอิมและขอพรใหพ้วกเขามีโชค

ลาภและปลอดภยัในการออกทะเลไปหาปลา 

นอกจากนั�นแลว้ที�วดัแห่งนี� ยงัมีชื�อและความ

ศกัดิ� สิทธิ� มากสาํหรับคนที�อยากมีบุตร

หลังจากนั� นพาท่าน 

                               สามารถเลือกซื�อเครื�องเพชรไดต้ามอธัยาศยั

เสร็จสิ�นนําท่านเดินทางต่อยงั 

พีคชมความสวยงามของอ่าววิคทอเ รีย

สถาปัตยกรรมสิ� งก่อสร้างมหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน

อาทิเช่นตึกExchange square 

China Tower , 

Exhibition Centre

  วนัที�สาม  ติ�มซํา–อ่าวรีพลัส์เบย์

ช้อปปิ� งถนนมงก๊ก

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเชา้แบบติ�มซํา หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์

ใหญ่มากและตั�งอยูบ่นริมอ่าวของเกาะฮ่องกง ในสมยัก่อนนั�นชาวประมงไดส้ร้างวดันี� ขึ�นมาเพื�อ

สักการะเจา้แม่กวนอิมและขอพรใหพ้วกเขามีโชค

ลาภและปลอดภยัในการออกทะเลไปหาปลา 

นอกจากนั�นแลว้ที�วดัแห่งนี� ยงัมีชื�อและความ

ศกัดิ� สิทธิ� มากสาํหรับคนที�อยากมีบุตร 

หลังจากนั� นพาท่าน ช้อปปิ� งร้านจิวเวอร์รี�  ท่าน  

สามารถเลือกซื�อเครื�องเพชรไดต้ามอธัยาศยั 

เสร็จสิ�นนําท่านเดินทางต่อยงั จุดชมวิววิคตอเรีย

พีคชม ความสวยงามของอ่าววิคทอเ รียและ

สถาปัตยกรรมสิ�งก่อสร้างมหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน

Exchange square อาคาร Bank of 

China Tower , ตึก HongKongBank, อาคาร 

Exhibition Centreใชใ้นพิธีส่งมอบเกาะฮ่องกงให้

อ่าวรีพลัส์เบย์– วคิตอเรียพคี–ช้อปปิ� งร้านจิวเวอร์รี� – วดัแชกง 

มงก๊ก 

อ่าวรีพัลส์เบย์วดันี� เป็นวดัที�มีขนาดไม่

ในสมยัก่อนนั�นชาวประมงไดส้ร้างวดันี� ขึ�นมาเพื�อ

วดัแชกง – 



ประเทศจีนเมื�อ 1 กรกฎาคม1997 และตึกเอมไพร์ที�สูงที�สุด 101 ชั�น ณ ปัจจุบนั ฯลฯ 

เที�ยง   รับประทานอาหารเที�ยง ณ ร้านอาหารบะหมี�มิชลินฮ่องกง 

สักการะ วัดแชกง  หรือเรียกอีกชื�อหนึ� งว่า “วัดกังหันลม” ตั�งอยู่ใกลก้บัสถานี MTR Tai Waiเป็นอีก

หนึ� งวดัที�มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน สร้างมาตั�งแต่ 300 ปีก่อน ตามตาํนานเล่ากนัว่าได้มีโจรสลัด

ตอ้งการที�จะมาปลน้ชาวบา้น เมื�อนายพลแชกงรู้เขา้ก็ไดบ้อกให้ชาวบา้นพบักงัหันลมแลว้นาํไปติดไวที้�

หนา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลดัไดจ้ากไปและไม่ไดท้าํการปลน้ ชาวบา้นจึงมีความเชื�อว่ากงัหันลมนั�นช่วย

ขจดัสิ�งชั�วร้ายที�กาํลงัจะเขา้มา และนาํพาสิ�งดีๆมาสู่ตน จึงไดส้ร้างวดัแชกงแห่งนี� ชึ�น เพื�อระลึกถึงนาย

พลแชกง และเป็นที�สักการะบูชาเพื�อไม่ให้มีสิ�งไม่ไดเ้กิดขึ�น 

จากนั�นพาท่านชอ้ปปิ� งละลายทรัพย ์ณ จุดสุดทา้ยของทริปถนนมงก๊ก ที�นี� มีแหล่งชอ้ปที�ถือเป็นสวรรค์

ของสาวๆ นักชอ้ปเลยก็คือ เลดี�ส์มาร์เก็ต (Ladies Market) บนถนนตุงชอย เพราะที�นี�มีสินคา้สําหรับ

สาวๆ ใหเ้ลือก ทั�งเครื�องสาํอาง เสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องประดบั ชนิดที�ว่ามีเยอะซะจนอยากไดไ้ป

หมด มาเที�ยวฮ่องกงชอ้ปปิ� งมงก๊กไม่ตอ้งจดัเสื�อผา้มาเยอะ เพราะสามารถซื�อได ้ณ ที�แห่งนี� ที�เดียวจบ 

18.00 น.  พร้อมกนัที�จุดนดัพบจากนั�นออกเดินทางสู่สนามบิน 

21.10 น.  เหินฟ้ากลบัภเูกต็ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที�ยวบิน FD525 

23.45น.     ถึงสนามบินภเูกต็  โดยสวสัดิภาพ 

** โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางบริษัทเห็นถงึความสําคญัของลูกค้าเป็นสิ�งสําคัญ ** 

อตัราค่าบริการ 

 ผูใ้หญ่ท่านละ 18,900 บาท  

อตัราค่าบริการนี� รวม 

- ค่าตั�วเครื�องบินไปกลบั แอร์เอเชียตามรายการทวัร์ 

- ค่าโรงแรมที�พกั ( 2 ท่านต่อ 1 หอ้ง )  

- ค่ารถนาํเที�ยวปรับอากาศ, 

- ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 



- ค่าทิปเจา้หนา้ที�บริกรของโรงแรม ประมาณใบละ 5 เหรียญดอลล่าห์ฮ่องกง 

   (กรณีให้พนักงาน   โรงแรมยกกระเป๋าให)้  

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถตลอดเส้นทาง 10 เหรียญดอลล่าห์ฮ่องกง /1วนั / 1 คน 

(รวมตลอดทั�งทริปคนละประมาณ 500 บาท) 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�น ๆ นอกเหนือรายการ   

- ค่านาํหนกัส่วนเกินกว่าสายการบินกาํหนด 20ก.ก 

               

  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และค่าบริการ 3% ค่าภาษีท่องเที�ยว (ถา้ม)ี   

หมายเหตุ   

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน   สภาพทาง

การเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง  

 

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที�นั�ง ๆ ละ 1,000,000 บาท 

 

 

 


