
 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – วดัอามา่– เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล - วหิารเซนตป์อล –เก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล เดอะ

ปารเิซยีน – เวเนเชีย่น – ฮอ่งกง 
04.00 น พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์2 สายการบนิ AIR ASIA พบเจา้หนา้ทีท่ าการเชค็อนิตั๋ว 
06.45 น. บนิลัดฟ้าสู ่มาเกา๊ โดยเทีย่วบนิ FD760  

10.20 น. ถงึสนามบนิ มาเก๊า หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดนิทางสู ่มาเกา๊ ซึง่เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน 
และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจีนกวางตุง้และฟูเจี้ยนเป็นชนชาติ
ดัง้เดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนี้เพือ่ตดิต่อคา้ขายกับชาวจีน และมา

สรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่ส าคัญคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และ
ศลิปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขา้มาอย่างมากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม

ตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัว จนเรยีกไดว้า่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี"     
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่วดัอาม่า เป็นวัดทีเ่กา่แก่ทีส่ดุและเก็บรักษาศลิปะวัตถุเก่าแก่ซ ึง่มมีูลค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็น
อาคารสถาปัตยกรรมทีค่งอยู่มาไดย้าวนานทีส่ดุของมาเก๊า ในบรเิวณวัดมศีาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม 

HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แมก่วนอมิ HALL OF GUANYIN และศาลพระพทุธ ZHENJIAO CHANLIN 
 

 
 
จากนัน้ผ่านชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ัง้องค ์มคีวามสงู 18 เมตรหนัก

กว่า 1.8 ตัน ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบัวดงูดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอร่ามงดงามจับตา 
เจา้แมก่วนอมิองคน์ี้เป็นเจา้แมก่วนอมิลกูครึง่ คอืป้ันเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ แตว่่ากลับมพีระพักตรเ์ป็นหนา้พระแม่มาร ีทีเ่ป็น
เชน่นี้ก็เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตเุกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสทีส่ง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับจนี 

และน าท่านชม วหิารเซนตป์อล โบสถแ์หง่นี้เคยเป็นสว่นหนึ่งของวทิยาลัยเซนตป์อล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 
1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชยีตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูก
ท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ จนกระทั่งเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลัย และโบสถถ์กูท าลายจน

เหลอืแต่ดา้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ่ และบันไดดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหว่างตะวันออกและ
ตะวันตกและมอียูท่ีน่ี่เพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ในโลก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   

 



 

 

 

 

 
 

 

ถา้เมือ่ไหรก่็ตามทีค่ณุมาเยอืนมาเก๊า “ทารต์ไข”่ คอืขนมทีจ่ะตอ้งลองทาน  ถา้

ไมไ่ดล้องทาน จะถอืวา่พลาดมาก เพราะทารต์ไขข่องมาเก๊า แป้งจะบางและกรอบมาก 
สว่นสงัขยาจะหอมและหวานแตไ่มม่าก ยิง่ถา้ไดท้านตอนทีเ่พิง่อบเสร็จรอ้นๆ  บอกได ้

เลยวา่ ฟินมาก   
 
 

 
 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่THE PARISIAN MACAO  ใหท้่านไดส้มัผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่
จ าลองมาจากฝร่ังเศส  ซึง่หอไอเฟลทีม่าเก๊าถอืไดว้า่เป็นหอไอเฟลจ าลองทีใ่หญ่ทีส่ดุและเหมอืนจรงิทีส่ดุในโลก โดยมกีาร
ประดับไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมคีวามสงูถงึ 38 ชัน้ โดยทา่นสามารถขึน้ไปชมววิทีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 37 โดยทีช่ัน้นี้ท่านจะ

สามารถมองเห็นประเทศจีน และววิพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเก๊า สามารถขึน้ชมววิไดต้ัง้แต่เวลา 11.00 - 22.00 น.  
(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  

 
 



 

 

 

 
 
น าท่านเยีย่มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรูระดับ 6 ดาว เชญิท่านสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแห่ง

ใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลช๊อป 
พบกับรา้นคา้แบรนด์เนมชื่อดั งมากมายกว่า 350 รา้น  อาทิ Rolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, 
Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess เ ป็ น ต ้ น 

นอกจากรา้นคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยังมรีา้นอาหารภัตตาคารต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกลองทานกว่า   30 รา้น หรอืจะเสีย่ง
โชคคาสโิน ซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ่ แตใ่นสว่นของคาสโินนัน้เด็กอายตุ ากวา่ 20 ปีจะไม่สามารถเขา้ไปในบรเิวณดา้นใน
ได ้

 

 หรอืหากท่านตอ้งการเปลีย่นบรรยากาศ สามารถน่ังเรอื

กอนโดล่าได ้โดยจะมคี่าใชจ้่าย ท่านละ  128 เหรยีญฮ่องกง 
โดยสามารถน่ังไดล้ าละ  4 ท่าน  เรอืจะล่องไปตามคลองเวนิช

ภายในโรงแรม ใหท้่านไดช้มบรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลา
ลอ่งประมาณ  15 นาท ี
 

 
 
 

 
**อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการเสีย่งโชค หรอืเลอืกซื้อสนิคา้ ** สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.) 

ทีพ่กั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดยีวกนั 
 
 

วนัทีส่อง วคิตรอเรยี พคี-รพีลัสเ์บย-์วดัแชกงหมวิ- วดัหวงัตา้เซยีน - ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติม่ซ าขึน้ชือ่ของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋ ขนมจบีกุง้ กว๋ยเตีย๋วหลอด โจ๊ก 
เป็นตน้ (2)   

จากนั้นน าท่านขึน้สูย่อดเขา  VICTORIA PEAK โดยรถบสัจุดชมววิแสนสวยทีสุ่ดของฮ่องกง สมัผสับรรยากาศ

บรสุิทธิส์ดชืน่ สามารถชมทศันยีภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ ัง้เกาะอย่างชดัเจน จุดนี้

สามารถมาชมววิเมอืงฮอ่งกงไดท้ัง้วันซึง่ในแตล่ะชว่งเวลาก็จะมวีวิทีส่วยงามแตกตา่งกันไป ววิทีม่องเห็นก็จะเป็นววิของ

ตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮอ่งกง ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซ่า, ตกึไชนา่แบงคแ์ละตกึ

อืน่ๆ อนัเป็นทีต่ ัง้ของธุรกจิ ช ัน้น าของฮอ่งกงพรอ้มท ัง้ถา่ยภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นนมัสการขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พือ่เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชือ่วา่ ณ บรเิวณหาดรพัีลส์

เบย ์เป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของเกาะฮอ่งกง น าท่านเริม่ขอพร เจา้แม่กวนอมิ จากนั้นน าท่านขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิ

เอีย๊  เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สนิเงนิทอง  หรอืถา้ท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจาก

พระสงัฆจาย ได ้ 

 

จากนัน้น าทา่น ขา้มสะพานตอ่อาย ุซึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี  หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู ่หรอืขอพร

เรือ่งความรัก จากเทพเจา้แห่งความรักก็ได ้ จากนั้นขอพรเรือ่งการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก  เจา้แม่ทบัทมิ 

จากนัน้ใหท้า่นไดรั้บ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจุดรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
 

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้

พอ่แชกง จากนัน้ใหท้า่นหมนุกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, 



 

 

 

 

 โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กันวา่หากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป และน าพาสิง่ดีๆ

เขา้มา 

 

 

ต านานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่ง วัดที่มี

ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน สรา้งมาตัง้แต่ 300 ปีก่อน ตามต านานเล่ากันว่าไดม้โีจร

สลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้

น าไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลัดไดจ้ากไปและไมไ่ดท้ าการปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวาม

เชือ่วา่กังหันลมนั้นชว่ยขจัดสิง่ชั่วรา้ยทีก่ าลังจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัด

แชกงแหง่นี้ช ึน้ เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบชูาเพือ่ไมใ่หม้สี ิง่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ 

น าท่านเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงานดไีชน์ที่

ไดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ โดยการยอ่ใบพัดของกังหันวัดแชกง มาท าเป็นเครือ่งประดับ 

ไมว่า่จะเป็น จี ้ แหวน  ก าไล เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 

น าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก  หรอืสัตวน์ าโชคอยา่งป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืก

ชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอืน าโชคแดต่ัวทา่นเอง  

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจีนกวางตุง้ จะเรยีกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี โดยชาว

ฮ่องกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนี้เพือ่ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซึง่วัดแห่งนี้เป็นที่ประดษิฐานของเทพเจา้จีน

หลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน 

 



 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารอธษิฐานขอคู่ ขัน้แรกก็ท านิ้วตามแบบในรูป
เลยเอานิ้วโป้งกดปลายนิ้วนาง แลว้เอานิ้วกอ้ยสอด
เขา้ไปในรขูองนิ้วนางทัง้ 2 ขา้ง ค่อยๆ ท า ใจเย็นๆ 

ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ตอ้งตกใจว่าจะท าไดม้ัย้ 
เพราะบรเิวณดา้นขา้งจะรปูสาธติวธิกีารอธษิฐานโดยละเอยีดอีก
ครัง้ 

 
 
 

บรเิวณดา้นขา้งวัดจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอื
เทพเจา้หยกโหลว หรอืทีรู่จั้กกันในนามเทพเจา้แหง่จันทรา เทพเจา้แหง่ความรัก และการแต่งงาน โดยเทพเจา้หยกโหลวจะ
คอยท าหนา้ที่จดรายชือ่คู่รัก จงึเชือ่กันว่าสมุดที่ผูเ้ฒ่าถอืในมอื คอืบัญชรีายชือ่คู่รักที่จะไดรั้บค าอวยพรใหอ้ยู่คู่กันอย่าง

รม่เย็นเป็นสขุ  
 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ัน้อสิระใหท้า่น
เต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุ่ยมกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุ่ย มรีา้นขายของท ัง้เครือ่งหนงั, เครือ่งกฬีา, 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอันซบัซอ้นมากมายม ี

SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู่ และมี
ทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดนิทะลุถึงกันได  ้ให้แบรนดด์งัมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย *อสิระอาหาร

เย็นตามอธัยาศยั* 
 

ทีพ่กั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม กระเชา้นองปิง - นมสัการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลนิ – CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ 



 

 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4)   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา  
 

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พืน้ทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตัล 

(พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง  
 

ไปยังเกาะลันเตาเพือ่นมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธิ ์

160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสู่จนีแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสูง 26.4 เมตร 
บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสูงท ัง้ส ิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง   
โดยพระพุทธรูปมชีือ่เรยีกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทยีนถาน ประดษิฐานบนแท่นบูชามคีวามสงูเท่ากับตกึ  3 ชัน้  

ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 

 
 

น าท่านขอพร พระใหญ่เทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหท้กุทา่นไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไมว่า่จะเป็นเรือ่งสขุภาพ การงาน 
การเงนิ เนื่องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึน้ชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีันได
ทอดยาวจ านวน  268 ขัน้  บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสารกีธาตุ (พระเขีย้วแกว้)  และพระพุทธรูป

หยกขาว ที่อันเชญิมาจากศรลีังกา  ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสนี ้ามัน (ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ  60 เหรยีญ
ฮ่องกง)  หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้ และยังมรีูปป้ันของเทพธดิาถวายเครือ่งสักการะตามความเชือ่ของนิกาย
มหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

นอกจากนี้ทา่นยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทัง้ 5 พระองค ์ณ อาคาร

หมืน่พทุธ  โดยบนหลังคาวัดจะมสีตัวม์งคลตรงมมุของหลังคา หา้มน าเครือ่งเซน่ไหวท้ีป่ระกอบดว้ยเนื้อสตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็น
อันขาด 

 

 
 

จากนั้นใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้น
จ าลองแหง่นี้ทา่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  

แวะพักเหนื่อย หาของอรอ่ยกนิ แนะน าบัวลอยหยนิหยาง บัวลอยทีผ่สมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตัวระหวา่งงาด า (สดี า) 
กับกระท ิ(สขีาว) ใหค้วามสดชืน่ไมน่อ้ย เรือ่งความอรอ่ยพดูไดค้ าเดยีว “ตอ้งลอง”    
  

 
หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรอืปิดเนือ่งจากสภาพอากาศ 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพือ่น าทา่น

ขึน้สู่ยอดเขาแทน และจะท าการคนืเงนิคา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญ่ทา่นละ 40 
เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ทีห่า้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ป
ป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET สนิคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH 

LAURENCE หรอืวา่จะเป็น BURBERRY รวมท ัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และช ัน้ใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเก็ต
ขนาดใหญใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ 
***อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั*** 

21.35 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD503 
23.20 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

*********************************************** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก
มเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

11 – 13 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 13,999 3,500 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญ /ทรปิ/ทา่น 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื 
บวัหมิะ ผา้ไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึ
อยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของ

ลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

 หมายเหตุ ทีฮ่่องกงมชีา่งภาพมาถ่ายรปูแลว้มาจ าหน่ายวันสดุทา้ยลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ โดยไมม่กีารบังคับลกุทัวรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 
 
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน

ซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื



 

 

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิ 

6. ทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
8. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

9. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้

ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก 
ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอก

ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 


