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มาเกา๊ ฮอ่งกง ขา้มสะพานมงักร  

อิม่บญุไหวพ้ระ 9 วดั 

3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี(FD) 

 
  
 
 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
 
 
 

 

 

 พกัฮอ่งกง 2 คนื !! 
 ไหวพ้ระรบัสริมิงคลทีม่าเกา๊ และ ฮอ่งกง 9วดั 

 เทีย่วเมอืงมรดกโลก “มาเกา๊”   

 ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทีฮ่อ่งกง วดัหวงัตา้เซยีน และ วดัแชกงหมวิ 

 ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มน ัง่กระเชา้นองปิงชมววิ 360 องศา 
 ชอ้ปป้ิงสุดมนัสท์ ี ่ถนนนาธานฮอ่งกง และซติ ีเ้ก็ทเอาทเ์ล็ต 

 
 

 
 
 

เร ิม่เพยีง17,888.- 
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        กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที1่1-13 ม.ค. 62 17,888.- 

วนัที1่8-20 ม.ค. 62 17,888.- 

วนัที2่2-24 ก.พ. 62 17,888.- 

วนัที0่1-03 ม.ีค. 62 17,888.- 

วนัที2่2-24 ม.ีค. 62 17,888.- 

วนัที2่9-31ม.ีค.62 17,888.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง คํา่  

1. 
กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – วดัอามา่ – วดัเจา้แมก่วนอมิ  -  เวเนเชีย่น – 
ฮอ่งกง 

✈ X O 
Silka Tsuen Wan
หรอืเทยีบเทา่ 

2. 
ฮอ่งกง –วดัแชกง –วดัหวงัตา้เซยีน – วดัชหีลนิ – วนัเจา้แมก่วนอมิ 
– รา้นจวิเวอรี ่– รา้นหยก - อสิระชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ ถนนนาธาน 

O O X 
Silka Tsuen Wan
หรอืเทยีบเทา่ 

3. 
ฮอ่งกง- วดัหม ัน่โหมว – รพีลสัเบย ์– วดัทนิหา่ว-พระใหญล่นัเตา+

กระเชา้นองปิง+ City Gate Outlet - กรุงเทพฯ 
O O ✈  

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – วดัอามา่-วดัเจา้แมก่วนอมิ -  เวเนเชีย่น – ฮอ่งกง 

07.00 น. 
คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร ์

เอเชยีโดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

10.10น. 
     ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD762 

     (บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

13.45 น.    
เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิาเกา๊ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) ผ่านการตรวจเอกสาร

และสมัภาระในการเขา้เมอืง 

 

“มาเกา๊”เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มู่บา้นเกษตรกรรมและ

ประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสได ้

เดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี้ทีส่าํคญัคอืชาว

โปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่ง

มากมายทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตวัจน

สามารถเรยีกไดว้า่เป็น “ยุโรปใจกลางเอเชยี”มาเกา๊อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตก
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ของสามเหลีย่มปากแม่น้ําเพริล์ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของโปรตเุกส นานถงึ 400 ปี จนกระทัง่วันที1่9 

ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสทําพธิสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัสาธารณรัฐประชาชนจนี นับจากนัน้มาเกา๊ได ้

กลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอย่างสมบูรณ์แตย่ังคงสภาพการเมอืงการปกครองในรูปแบบของ

หนึง่ประเทศสองระบบ 

 

...นําทา่นชม วัดอาม่า ใหท้กุทา่นไดก้ราบไหวเ้จา้แม่ทบัทมิที ่วัดอามา่ ซึง่เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากๆ สาํหรับ

นักทอ่งเทีย่วสาํหรับวดัแห่งนีต้ัง้อยู่ใกลก้บัทะเล ภายในวัดดแูลว้กแ็ปลกตาดเีพราะว่ามกีารกอ่สรา้งกนัแบบ

ลดหลัน่กนัไปตามพืน้ทีท่ีอํ่านวย เนือ่งจากสถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยูร่มิเชงิเขา เมือ่เดนิพน้ซุม้ประตกูจ็ะพบกบัศาล

ของเจา้แม่ทบัทมิตัง้อยู่ ..นอกจากนัน้ก็ยังม ีหอเมตตาธรรม ศาลเจา้แมก่วนอมิ ศาลพุทธเซนิเจา้ชานหลนิและ

ยังมศีาลเจา้ขนาดเล็กๆ อกีหลายศาลทีไ่ดม้กีารสรา้งเพือ่ถวายใหแ้กเ่จา้แม่ทบัทมิ  วัดเกา่แกอ่ันดบัสองในมา

เกา๊น่ันก็คอื... “วัดเจา้แม่กวนอมิ”(Kun Iam Temple) ทีส่รา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่13 เพือ่อุทศิถวายแดพ่ระ

โพธสิตัวก์วนอมิ ในมาเกา๊แมจ้ะมวีัดเจา้แม่กวนอมิมากมายหลายวัด แตว่ดัเจา้แม่กวนอมิแห่งนีเ้ป็นวัดเจา้แม่

กวนอมิทีส่าํคญัทีส่ดุในมาเกา๊ แตล่ะวันมผีูแ้วะเวยีนมาสกัการะทา่นกนัไม่ไดข้าด แมว้ัดจะตัง้อยู่ตดิถนนใหญ่ 

แตแ่คก่า้วผา่นประตกู็เขา้ไปเจออกีโลกทีส่งบรม่เย็น ยิง่เดนิลกึเขา้ไปขา้งในก็พบหอพระใหญ่ 3 หอ โอ่โถงกว่า

ทีค่ดิเมือ่เทยีบกบัประตทูางเขา้กวา้งเพยีงเดนิสวนกนัเทา่นัน้ สภาพโดยรวมดสูมบรูณ์เกนิจะกวา่วันเวลาทีผ่่าน

มา 600 ปี ...นําทา่นชม THE VENETIAN RESORT โรงแรมสดุหรูเลศิอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสัใหท้า่นอสิระ

พักผ่อนถา่ยรูปและชมความงามสมัผัสเมอืงจําลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจําลองเสมอืนจรงิภายในเวเน

เชีย่นตามอัธยาศยัซึง่แบ่งเป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดงัใหท้า่นไดส้มัผัสกบั

ภตัตาคารกว่า 30 แห่ง เพือ่ล ิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า300 รา้น 

เชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไม่รวมอยู่ใน

รายการ ราคาทา่นละ 120 เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียู่

ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุตํา่กว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไมอ่นุญาตใหทํ้าการ

บันทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้ส ิน้และควรแตง่กายสภุาพ)  

 

คํา่  
      รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ฮ่องกง สะพานขา้มทะเลยาวทีส่ดุในโลก โดยรถโคช้ (ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Silka Tsuen Wan หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 
ฮอ่งกง –วดัแชกง –วดัหวงัตา้เซยีน – วดัชหีลนิ – วนัเจา้แมก่วนอมิ – รา้นจวิเวอรี ่– รา้น

หยก - อสิระชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ ถนนนาธาน 

 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก 

 

..จากนัน้นําทา่นนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อุทศิใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่

ในการศกึษาลทัธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทีช่าว
ฮ่องกงเชือ่ว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮ่องกงมเีทพซึง่ข ึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยั

ไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีนํ่าธูป และของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลใน
การทําธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีกัษณะคลา้ยวัดจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลงัคาสี

ทองเหลอืงอร่าม..นําทา่นชม วัดชหีลนิ สาํนักนางชใีนพระพุทธศาสนาฝ่ายลทัธมิหายานทีใ่หญ่ทีส่ดุในภมูภิาค

เอเชยีตะวันออกเฉียงใตส้รา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1930แลว้เสร็จในปี ค.ศ.2000 โดยสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบของ
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ราชวงศถ์งัของจนี ตวัอารามจะมมีากมายหลายหลงัซึง่แตล่ะหลงัจะมอีงศพ์ระโพธสิตัวใ์หผู้ค้นไดก้ราบไหว.้..
จากนัน้เดนิทางไป วัดแชกง  เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศกัดิส์ทิธิม์าก มอีายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatinวัดแช

กงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสาํคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่ว่าทา่นแชกง เนื่องจากมเีหตกุารณจ์ลาจล
เกดิข ึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวตัไิว ้ทําใหค้นทัว่ไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชือ่ถอื

ว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสาํเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหนันํา
โชคทีต่ัง้อยู่ในวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครวัใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชค
ลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาส ิง่รา้ยและไม่ดอีอกไป
ใหห้มด ในองคก์งัหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สม

ความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธุรกจิ
จะมาวดันี้เพือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและ
นําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

บา่ย       รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

 

..วันเจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ในฮ่องกง ขอพร

เจา้แม่กวนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษ เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ 

ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็ก  แตเ่ป็นวดัทีช่าวฮ่องกงนับถอืมาก ทกุวันๆจะมคีนมากราบไหวข้อพรกนั

หนาแน่น เซยีมซทีีน่ี่มคีวามแมน่มากทีพ่เิศษกวา่นัน้ ถา้หากประสพผลความสาํเร็จคนสว่นใหญเ่มือ่มโีอกาสมัก

ลบัมาฮ่องกงอกีครัง้เพือ่มาทีว่ัดแห่งนี้ชว่งเทศกาลตรุษจนีจะมชีาวฮ่องกงและนักทอ่งเทีย่วไปสกัการะขอพรกนั

มากขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก..... นําทา่นชมโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบัรา้น Jewelry 

Factory จากนัน้นําทา่นสู ่ศนูยห์ยกและสมุนไพร ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซือ้

สมุนไพรทีไ่ดร้ับการการันตคีณุภาพจากรฐับาลฮ่องกง. จานัน้ใหท้า่นมคีวามสขุกบัการเดนิเทีย่วสมัผัสกบั

แหลง่ชอ้ปป้ิงไม่วา่จะเป็น ย่านขายสนิคา้ ย่านจมิซาจุ่ย หรอื ศนูยก์ารคา้ตา่งๆ เชน่ HARBOUR CITY 

หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ยา่น TsimShaTsuiทีม่รีา้นคา้แบรนดด์งักวา่ 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 

50 รา้น หรอื ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงทีฮ่อ่งกง กบัสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิMARK&SPENSER, TOY’R 

US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบั

สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงจากทัว่ทกุมุมโลก   

 

คํา่       รบัประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั 

      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Silka Tsuen Wan หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3: 
ฮอ่งกง- วดัหม ัน่โหมว – รพีลสัเบย ์– วดัทนิหา่ว-พระใหญล่นัเตา+กระเชา้นองปิง+ City 
Gate Outlet - กรงุเทพฯ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก 

 นําทกุทา่นเดนิทางสูว่ัดหมา่นโหมว(Man Mo Temple)  เกา่แกท่ีส่ดุของวัดบนเกาะฮ่องกง สรา้งข ึน้ตัง้แตปี่ 

1847 ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบัตปิระจําฮอ่งกงอกีดว้ย สาํหรับสกัการะบูชาเทพเหวนิชางตีจ้วนิ(Man) เทพ

แห่งตวัอกัษรเป็นเทพดา้นบุ๋น และเทพเจา้กวนอู(Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพดา้นบู ้เป็นทีน่ยิมของนักเรยีน 

นักศกึษา ซึง่นยิมกนัมาตัง้แตใ่นอดตีทีผู่ต้อ้งการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหวข้อพรกนั  ...จากนัน้นําทา่น

นมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ 

ชายหาดรพีัลสเ์บย ์สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมี

นักทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบูชาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์าก

เจา้แม่กวนอมิเจา้แม่ทบัทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะ

การขอลกูทีเ่ชือ่กนัว่าถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทกุครัง้ไป..วัดทนิ

ห่าว (Tin Hau) คนฮ่องกงนัน้ใหศ้รัทธาในเจา้แม่ทบัทมิเป็นอย่าง

มาก โดยใชช้ือ่เดยีวกนัซึง่จะแตกตา่งจากบา้นเราทีแ่ตล่ะวัดจะมชีือ่

แตกตา่งกนัออกไปเทพธดิาแห่งสรวงสวรรค ์พระนามสกลุเดมิ 

"Lin" เป็นชาวฟโูจว เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถพเิศษเหนือธรรมชาต ิสามารถป้องกนัชาวประมงใหร้อดพน้จาก

อันตรายของพายุและความหายนะทางทะเล จงีไดร้ับการยกยอ่งจนเป็นทีส่กัการะบูชา เปรยีบดงั เทพของ

ชาวเรอืใน ฮ่องกง ปาฏหิารยข์องวัดแห่งนี้มไีวว้า่เมือ่คราวเกดิสงครามโลกครัง้ทีส่องซึง่ญีปุ่่ นบกุมาที ่Stanley 

แห่งนี้ แมว้่าวัดจะถกูระเบดิถงึสองลกู แตล่กูระเบดิกลบัไมร่ะเบดิอย่างน่าตกใจ ทําใหผู้ค้นทีห่นเีขา้มาหลบภยั

ในวัดแห่งนีป้ลอดภยัจากสงครามครัง้นัน้ ทกุ ๆปีวันที ่23 เดอืน 3 ของจนีจะมผีูค้นเขา้มาสกัการะเจา้แม่อยา่ง

ลน้หลามเลยทเีดยีว 

บา่ย       รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะลนัเตาขึน้กระเชา้นองปิง เพือ่สมัผัสประสบการณ์อนัน่าตืน่เตน้ชมววิทวิทศันห์มู่
เกาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงูแบบ360องศา ระยะทางกว่า 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนัน้
นําทา่นนมัสการพระโพธสิตัวก์วนอมิ พระมัญชศูรโีพธสิตัว ์และพระสมันตภทัรโพธสิตัว ์ณ วัดโปหลนิ ซึง่สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเลก็ทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศา
สนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิม่ข ึน้ทําใหปั้จจบุันมพีระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกนัเป็น
จํานวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวดัเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทีเ่นื้อสตัวท์กุชนดิ วัดโปหลนิตัง้อยู่ทีร่ะดบัความสงู 22 

เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธิป์ระทบักลางแจง้องคใ์หญ่ทีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของ
เกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด่า้นลา่ง ไตข่ ึน้บันได 268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระน่ังประทบัอยู่เหนือ

ระดบัน้ําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสงู 34 เมตร 
องคพ์ระหนัพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีูปปั้นเทพธดิากาํลงัถวายเครือ่ง
สกัการะแดพ่ระพุทธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายาน จงึเป็นทีม่าของชือ่พระพุทธรปูเทยีนถานบน

ยอดเขานี้เทยีนถานแปลว่าแทน่บูชาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนัน้เทีย่ว
ชมหมู่บา้นนองปิงทีจํ่าลองชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยรา้นน้ําชา รา้นอาหาร 
รา้ยขายของทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง  CITYGATE OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้อย่างครบครนัตัง้แต ่

NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ   
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 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิ Hongkong International Airport 

รบัประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั 

22.20น. ออกเดนิทางจากสนามบนิฮ่องกงเพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD503(บน

เครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

00.10 น.      เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ… 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

โปรแกรม : มาเกา๊ ฮอ่งกง ขา้มสะพานมงักร อ ิม่บุญไหวพ้ระ 9 วดั3 วนั 2 คนื 
โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี FD (GO1MFM-FD013) 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก3-12ปี(เสรมิ

เตยีง) 

เด็ก3-12ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
พักเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

11-13 มกราคม 2562 17,888.- 16,888.- 16,888.- 6,000.- - 

18-20 มกราคม 2562 17,888.- 16,888.- 16,888.- 6,000.- - 

22-24 กมุภาพันธ ์2562 17,888.- 16,888.- 16,888.- 6,000.- - 

01-03 มนีาคม 2562 17,888.- 16,888.- 16,888.- 6,000.- - 

22-24 มนีาคม 2562 17,888.- 16,888.- 16,888.- 6,000.- - 

29-31 มนีาคม 2562 17,888.- 16,888.- 16,888.- 6,000.- - 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,000 ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิ" 
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หมายเหต ุ 
 

สาํหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ
จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 
 

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 
***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกนํา้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิเก็บเพิม่ 3,000 บาท** 

 

 ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจ ิน้)
กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้

ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีน
ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บั

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุ
เมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 ฮอ่งกงดอลลาล ์/ คน / รา้น 

 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่น

เดนิทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คาน์เตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมี

การจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าน้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอมเิรตส ์

Business class 40 กโิล / ฮ่องกงแอรไ์ลน์ 20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] ค่าประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสาย

การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิ

ทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะ

จากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะ

จากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ 

3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขับรถ (1,000 บาท ต่อทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

 

 

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีาร   คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้

ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การชําระค่าบรกิาร 

3.1. กรุณาชําระยอดมัดจํา จํานวน 10,000บาท ภายใน 36 ชม.  

 4.   การยกเลกิและคนืค่าทวัรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจํา 

4.1  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง30 วัน   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4.4 สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจําทัง้หมด 

4.5 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้

(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิ

จากการยกเลกิของทา่น  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป

ยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ค่าหอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

และค่าใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่งกบัสายการบนิและค่ามัดจํา

ทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจํา   หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิกฎหมายและใน

ข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจิน้ จูไห ่ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.9 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจ 

เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวนัจอง หากไม่สง่
สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิ 

2. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี 
3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออก
บตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 
4. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่น

สามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่ 
5. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

หมายเหต ุ
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1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนํา

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 
สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง

ดอลลา่ 

 


