
 
 
 
 
 
 
 

NY1 : HKG-Macau-Lei Yun Mun-Tram-NP360 : 3D (HX) 

รหสัโปรแกรมทวัร ์NY1 HKG-Macau-Lei Yun Mun-Tram-P360 3D2N-HX-W24 

NY1 : ฮ่องกง - มาเกา๊ - หล่ีหยุ่นหมุ่น (หมู่บา้นชาวประมง)  
พีกแทรม - กระเช้านองปิง - พระใหญ่โป่หลิน 

3 วนั / 2 คืน (HX) 
พกัมาเกา๊  1 คืน / ฮ่องกง 1 คืน (ในเมือง)  

** Countdown ** พร้อมนับถอยหลงัเร่ิมวนัใหม่ท่ี...จิมซาจุ่ย 
ล้ิมลอง...กุ้งมงักร..หอยเป๋าฮ้ือ...กัง้ทอด...ปทูะเลผดั...ปลาน่ึงซีอ๊ิว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดวนัเดินทาง :   30 ธนัวาคม 60 – 1 มกราคม 61  
  

วนัเสารท่ี์ 30 ธนัวาคม 2560 กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – สะพานชิงหม่า - วิคตอเรีย พีก (รถรางแทรม  1 เท่ียว)  
     เจ้าแม่กวนอิม รีพสัเบย ์- มาเกา๊ - วดัอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมสีทอง  
     โบสถเ์ซนต์ปอล - เซนาโด้ สแควร ์- เวเนเช่ียน  
01.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร ์K 

สายการบนิฮ่องกง แอรไ์ลน์ เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
04.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินฮ่องกง โดยสายการบนิฮ่องกง แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่HX – 774 
 (บริการของว่างและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (1) 
08.05 น.      เดนิทางถงึ สนามบินเชก็ลบักอ๊ก ฮ่องกง หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 (เวลาท้องถ่ินท่ีฮ่องกง เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

              ไหว้พระขอพร...วดัเจ้าแม่กวนอิม รีพสัเบย.์..วดัอาม่า...เจ้าแม่กวนอิมสีทอง 
  ฮ่องกง..มวีดัน่าสนใจหลายแหง่ คนฮ่องกงจะนิยมไปวดัชว่งเทศกาลส าคญัอยา่งวนัตรษุจนี, วนัไหวพ้ระจนัทร ์ฯลฯ 

เพือ่ขอพรใหม้สีขุภาพแขง็แรง, ร ่ารวย, มคีวามสขุกายสขุใจหรอืกจิการเจรญิรุง่เรอืง น าทา่นขา้มสะพานชงิหมา่ 
ยาวเป็นอนัดบั 9 ของโลกเชือ่มระหว่างเกาะลนัเตากบัฝัง่เกาลนู เป็นสะพาน 2 ชัน้ ชัน้บนมเีลนส าหรบัรถวิง่ 6 เลน 
และชัน้ล่างส าหรบัรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคนืจะเปิดไฟสว่างไสว เพือ่เปลีย่นบรรยากาศนัง่รถรางพีกแทรม  



 
 
 
 
 
 
 

NY1 : HKG-Macau-Lei Yun Mun-Tram-NP360 : 3D (HX) 

รหสัโปรแกรมทวัร ์NY1 HKG-Macau-Lei Yun Mun-Tram-P360 3D2N-HX-W24 

  (1 เทีย่ว) ชมทศันียภาพอนัแปลกตาของอา่ววกิตอเรยีและเกาลนูอกีมมุมอง พกีแทรมเป็นพาหนะเกา่แกท่ีส่ดุของ 
ฮ่องกง ถอืว่าเป็นแหง่แรกในเอเชยี เดมิเป็นรถรางทีใ่ชพ้ลงังานไอน ้าในการขบัเคลื่อนและไดเ้ปลีย่นเป็นการควบคมุ 
ดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอรซ์ึง่เป็นระบบใหมล่า่สดุจากประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์พบกบัตกึระฟ้าทีส่งูตระหงา่นและ 
อาคารต่างๆ ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึแบงคอ์อฟไชน่า มรีปูทรงเหมอืนดาบแหลมขนาดใหญ่และม ี
เหลีย่มมมีมุแหลมอยูร่อบดา้น สว่นเสาสงูดา้นบนคลา้ยหนวดของแมลงมไีวเ้พือ่สือ่ถงึพลงัอ านาจและความเจรญิ 
รุง่เรอืงใหก้บัอาคารหลงันี้, อาคารเอชเอสบซี ีชาวฮ่องกงยงัเชือ่ว่าอาคารหลงันี้มฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุในฮ่องกง เพราะที ่
ตัง้ของอาคารเป็นจุดบรรจบของเสน้มงักรทัง้หา้ และการทีต่กึหนัหน้าไปทางอา่ววกิตอเรยีโดยไมม่สีิง่กอ่สรา้งใด กดี
ขวาง กห็มายถงึความเจรญิรุง่เรอืงทีไ่ม่มอีปุสรรคใดๆ มาขดัขวาง ชัน้บนสดุของตกึมสีิง่กอ่สรา้งคลา้ยปืนใหญ่ เป็น
การแกฮ้วงจุย้ใหก้บัตกึแบงคอ์อฟไชน่าทีม่ลีกัษณะเป็นดาบแหลม ใหท้า่นไดถ้่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ 
จากนัน้ น าทา่นแวะสกัการะเจ้าแม่กวนอิม (รีพสั เบย)์ ในแต่ละปีจะมผีูค้นจ านวนมากเดนิทางมาขอพรจากเจา้แม ่
กวนอมิ, เจา้แมท่บัทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอใหม้ลีกูทีว่่ากนัว่าถา้ใครมาขอมกัสมหวงัทกุครัง้
ไป จากนัน้ขา้มสะพานซึง่เชือ่ว่าจะมอีายยุนืยาวไปอกี 3 ปี แต่มขีอ้แมว้่าเมือ่ขา้มไปแลว้อยา่เดนิยอ้นกลบัทางเดมิ 
ให ้เดนิตรงไปขา้งหน้าแลว้คอ่ยออ้มสะพานกลบัมา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูม่าเกา๊ โดยเรอืเฟอรร์ี ่(1 ชัว่โมง) ดนิแดนทีผ่สมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตก 

ไวอ้ยา่งกลมกลนื ในอดตีเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมากอ่น พบกบัสถาปัตยกรรมทีง่ดงามตกึรามบา้นชอ่ง 
และอาคารโบราณต่างๆ ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ยา่งดไีมว่่าจะเป็นสถาปัตยกรรมและศลิปกรรมของวดัต่างๆ ทีม่มีา 
ตัง้แต่สมยัราชวงศห์มงิหรอืโบสถเ์กา่แกล่กัษณะสถาปัตยกรรมบารอคหรอืโคโลเนียลของชาวตะวนัตก น าทา่นเดนิ 
ทางสูว่ดัอาม่า หรอืศาลเจ้าแม่ทบัทิม สรา้งขึน้เพือ่อทุศิถวายใหก้บัอามา่องคเ์ทพธดิาแหง่ทอ้งทะเล ภายในม ี
ศาลเจา้และกอ้นหนิขนาดใหญ่ซึง่แกะสลกัเป็นรปูเรอืส าเภาโบราณ บรเิวณดา้นหน้าวดัมรีปูปัน้สงิโตหนิอยู ่2 ตวั 
เชือ่กนัว่าหากใครไดห้มนุลกูแกว้ทีอ่ยูใ่นปากสงิโตไปทางขวา 3 ครัง้ พรอ้มกบัตัง้จติอธษิฐานแลว้จะสมหวงัในสิง่ที ่
ปรารถนา น าทา่นแวะชมิและเลอืกซือ้ของฝาก ณ รา้นโอท๊อป ทา่นจะไดพ้บกบัหมแูผน่, ปลาเคม็, ขนมเมยีจ๋า-ผวั
จ๋า, ทอ็ฟฟ่ีนม, ทองมว้น เป็นตน้ น าทา่นชมเจา้แมก่วนอมิสทีอง โปรตุเกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า 
เนื่องจากสง่มอบมาเก๊าคนืใหก้บัจนี องคร์ปูปัน้เป็นสทีองมพีระพกัตรล์ะมา้ยชาวตะวนัตกประดษิฐานบนดอกบวั 
ภายในฐานรปูปัน้จะเป็นพพิธิภณัฑเ์พือ่แสดงประวตั,ิ ความเป็นมาและวตัถุประสงคใ์นการกอ่สรา้ง บรเิวณนี้เป็น 
สถานทีซ่ึง่ชาวมาเก๊านิยมมาพกัผอ่นมากทีส่ดุแหง่หนึ่ง น าทา่นชมโบสถเ์ซนต์ปอล สรา้งขึน้ตน้ศตวรรษที ่17 ม ี
ความส าคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละเป็นสญัลกัษณ์ ประจ าเมอืงมาเก๊า โบสถแ์หง่นี้เคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหง่ 
แรกของชาวตะวนัตกในดนิแดนตะวนัออกไกล ในปี ค.ศ.1835 เกดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรงท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อล 
คงเหลอืแคเ่พยีงบานประตแูละบนัไดทางเขา้ดา้นหน้าทีส่งา่งาม ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงยา่นการคา้เซนาโด้สแควร ์
ซึง่ โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลอนคลื่นเปรยีบเสมอืนทอ้งทะเลอนัสมบรูณ์ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่
รวม ไวซ้ื่งรา้นคา้ต่างๆ มากมาย รา้นขายเสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึรวมไปถงึรา้นขนมอบ, ขนม
พืน้เมอืง เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่The Venetian Macau ชมบรรยากาศภายในทีต่กแต่งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบ บารอคธมีในประเทศอติาล ีประกอบไปดว้ยคาสโินทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกกวา้งขนาดเทา่กบัสนาม
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รหสัโปรแกรมทวัร ์NY1 HKG-Macau-Lei Yun Mun-Tram-P360 3D2N-HX-W24 

ฟุตบอล พบกบั The Grand Canal ซึง่จะมสีว่นของรา้นคา้แบรนดเ์นมทัง้หลายกว่า 300 รา้นคา้ โดยมลี าคลองและ
บรกิารพายเรอื กอนโดลา่พรอ้มขบักล่อมดว้ยเสยีงเพลงสไตลโ์อเปรา่ 

        พกัมาเกา๊  1 คืน 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (3) 
  น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม REGENCY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัอาทิตยท่ี์ 31 ธนัวาคม 2560    ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - วดัโป่หลิน - ซิต้ีเกท เอ้าทเ์ลต็ - หมู่บ้านชาวประมง 
Countdown จิมซาจุ่ย   

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมท่ีพกั (4) 
  น าทา่นเดนิทางกลบัสูฮ่่องกง เรอืเฟอรร์ี(่1 ชัว่โมง) เพือ่น าทา่นนัง่กระเช้านองปิง ชมทวิทศัน์รอบตวั 360 องศา 

ของเกาะลนัเตาทัง้อา่วตุงชงุและสนามบนินานาชาตฮิ่องกง พบกบัหมูบ่า้นนองปิงทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยูข่อง 
  ชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆ แทรกตวัดว้ยรา้นน ้าชา, รา้นอาหาร, รา้นขายของทีร่ะลกึ, หอพทุธประวตั ิเป็นตน้  
  ** หากกระเช้านองปิง 360 ปิดปรบัปรงุซ่อมแซม ไม่ว่ากรณีใดๆ กต็าม น าคณะขึน้ไหว้พระโดยใช้รถแทน**  

วดัโป่หลินถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวดัขนาดเลก็ทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 
ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถ์เพิม่ขึน้ จงึท าใหม้พีระภกิษุเดนิทางมาจ าวดั 
กนัเป็นจ านวนมาก นมสัการพระโพธสิตัวก์วนอมิ, พระมญัชศุรโีพธสิตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธสิตัว ์สกัการะ 
พระพทุธรปูขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก (สงู 34 ม.) สรา้งจากทองสมัฤทธิ ์202 แผน่ (หนกั 250 ตนั) แมก้ารขึน้ไป 
นมสัการองคพ์ระจะตอ้งฝ่าด่านบนัได 268 ขัน้ ดา้นบนพบกบัววิทวิทศัน์แบบ 360 องศา ชมประตมิากรรมเหล่า 
นางฟ้าทีก่ าลงัถวายเครือ่งบชูาเบือ้งหน้าพระพกัตร ใหท้า่นนมสัการพระบรมสารรีกิธาตุ และพระพทุธรปูหยกขาว 
จากศรลีงักาทีต่ัง้อยูภ่ายในหอ้งใตฐ้านพระ  

  (อาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เสียเวลาในการเท่ียวชม)  
บ่าย อสิระชอ้ปป้ิง ณ ซิต้ีเกท เอ้าท์เลต็ แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของฮ่องกงเตม็ไปดว้ยรา้นแบรนดช์ัน้น ากว่า 80 รา้นคา้ เชน่  
  Esprit Outlet, Guess Outlet, Mango Outlet, Coach Factory, Crocs Outlet, Adidas Factory Outlet, K-Swiss  
  Outlet, New Balance Outlet, Nike Factory Outlet ฯลฯ ทีพ่รอ้มน าสนิคา้มาลดราคา 30 – 70% กนัตลอดทัง้ปี 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู่

หมู่บา้นชาวประมงย่านหล่ีหยุ่นหมุ่นของฮ่องกงทีข่ ึน้ชือ่ในดา้นของอาหารทะเลสดๆ โดยชาวฮ่องกงเชือ่ว่าการ 
รบัประทานอาหารทะเลใหอ้รอ่ยนัน้ วตัถุดบิทีน่ ามาประกอบอาหารจะตอ้งยงัสด (มชีวีติอยู)่  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (5) ล้ิมลอง : กัง้ทอด, กุ้งมงักร อบเนย, หอยเป๋าฮ้ือ, หอยเชลล,์ ปลา
น่ึงซีอ๊ิว, ปทูะเลผดั, ปลาหมึกทอดเกลือ ฯลฯ 
น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม WEST / GOODRICH / MK HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 3 ดาว (ในเมอืง) 

ท่านสามารถรว่มงาน Countdown ทีจ่มิซาจุ่ย  
นบัถอยหลงัสู่ปีใหม ่2561 อยา่งอลงัการกบังาน Hong Kong New Year Countdown Celebrations  
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พรอ้มชมแสง..ส.ี.เสยีง..และพลุดอกไมไ้ฟสสีนัตระการตา ดว้ยววิพาโนรามา่ของยอดตกึระฟ้าต่างๆ เหนือ
น่านน ้าในค ่าคนืส่งท่ายปีวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 

วนัจนัทรท่ี์ 1 มกราคม 2561 วดัเชอกงุ - เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน - วดัหวงัต้าเซียน - วดัชิหลิน - ถนนนาธาน  
      ฮ่องกง - กรงุเทพฯ  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (6) ล้ิมลอง...ต่ิมซ าฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ซาลาเปา, ขนมจีบ, โจก๊ ฯลฯ  

           ไหว้พระขอพร...เสริมบารมี...ค้าขายเจริญรุ่งเรือง 
วดัเชอกงุ...วดัเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน...วดัหวงัต้าเซียน...วดัชิหลิน 

  น าทา่นเดนิทางสูว่ดัเชอกงุ วดัแหง่นี้สรา้งเพือ่เป็นเกยีรตแิกเ่ทพเชอคงุ แมท่พัแหง่ราชวงศซ์่งผูม้ชี ื่อเสยีงทัง้ดา้น 
การรบ, ผดุงคณุธรรมและชว่ยขจดัปัดเป่าโรคภยัสิง่ไมด่ทีัง้หลายออกไปได ้โดยสรา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่ 300 ปีกอ่น 
ต่อมาราวปี ค.ศ. 1993 จงึไดส้รา้งวดัแหง่ใหมข่ึน้มาทดแทนของเดมิและน ารปูปัน้ทา่นนายพลทีม่คีวามสงูถงึ  

  10 เมตร เขา้ไปตัง้ไวใ้นอารามดา้นในพรอ้มดว้ยรปูปัน้ 8 เซยีนแหง่ลทัธเิต๋า ซึง่อยูบ่รเิวณทางเดนิดา้นนอกซา้ย-
ขวา ทกุวนัที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี ชาวฮ่องกงจะเดนิทางมาทีว่ดัแหง่นี้เพือ่ถวายกงัหนัลม เพราะเชือ่ว่า 
กงัหนัลมนี้จะชว่ยพดัพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จบ็ออกไปจากตวัน าพาแต่ความโชคดเีขา้มา ใหท้า่นไดห้มนุกงัหนั 
ทองแดงตามความเชือ่ของชาวฮ่องกงว่าถา้หมนุ 3 รอบ จะขบัไล่สิง่ชัว่รา้ยและน าแต่สิง่ดีๆ  มาให ้น าทา่นชมโรงงาน 
ฮ่องกงจิวเวอรร่ี์ ทีร่บัรองโดยรฐับาลฮ่องกง ไดเ้ชญิซนิแสชือ่ดงัจดัวางต าแหน่งของเครือ่งประดบัแตล่ะเมด็ใหเ้ขา้ 
กบักงัหนัซึง่เป็นเครือ่งรางตามหลกัฮวงจุย้ โดยจ าลองเลยีนแบบมาจากแชกงเหมีย่ว กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดั ทีช่าว 
ฮ่องกงใหค้วามเลื่อมใสศรทัธา น าทา่นเดนิทางสู่ศาลเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ สกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิทีม่อีายกุว่า 
700 ปี ซึง่เป็นศาลดัง้เดมิของเมอืงฮ่องกง ทกุๆปี คนฮ่องกงจะมาท าพธิกีารยมืเงนิเจา้แมไ่ปบชูาเพือ่ความเจรญิ 
รุง่เรอืงแลว้ในชว่งสิน้ปีกจ็ะน ามาคนืเจา้แม ่จากนัน้น าทา่นแวะชมสนิคา้ทอ้งถิน่ของฮ่องกง ณ ร้านหยก ใหท้า่นได ้
เลอืกชมตามอธัยาศยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
บา่ย   น าทา่นเดนิทางสูว่ดัหวงัตา้เซยีน หรอืเทพเจา้แหง่สขุภาพด ีมาทีน่ี่คนมกัขอใหส้ขุภาพดหีรอืหายป่วย ต านานเล่าวา่ 

รปูปัน้องคเ์ทพเจา้หว่องไทซ่นิถกูน ามาจากมณฑลกวางซตีน้ศตวรรษที ่20 โดยเหลยีงไดน้ ามาประดษิฐานอยูท่ีร่า้น 
ขายยาสมนุไพรของเขา เมือ่ชาวบา้นมาซือ้ยากไ็ดก้ราบไหวข้อใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จบ็ตา่งๆ และนัน่กท็ าใหเ้กดิ 
เสยีงร ่าลอืต่อกนัว่าเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิจ์รงิสามารถชว่ยรกัษาโรคภยัใหห้ายขาดได ้ทว่าวนัหนึ่งรา้นขายยาไดเ้กดิไฟ 
ไหม ้เหลยีงจงึหยดุกจิการขายยากอ่นไดร้บับญัชาจากหว่องไทซนิ (ในฝัน) ใหไ้ปสรา้งวดัแหง่ใหมห่า่งจากทา่เรอื 
เป็นระยะทางกว่า 3,600 กา้ว ใกลก้บัหมูบ่า้นชกุหยวนทางขวาของทา่เรอืเกาลนู เขาจงึจดัการสรา้งวดัแหง่ใหมข่ึน้ 
และไดต้ัง้ชือ่ว่าวดัหว่องไทซ่นิ  น าทา่นเดนิทางสูส่ านักนางชี (Chi Lin Nunnery) ในพระพทุธศาสนาฝ่ายมหายาน 
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกแหง่นี้ โดยออกแบบตามสถาปัตยกรรมในยคุราชวงศถ์งัของจนี 
และไมใ่ชต้ะป ูในการยดึสกัตวั (ใชส้ลกัยดึ) อารามแต่ละหลงัจะมอีงคพ์ระโพธสิตัวใ์หผู้ค้นไดก้ราบไหว ้ไมว่่าจะเป็น 
“พระศรอีารยิ-เมตไตรยหรอืพระศรอีารยิ”์ ทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้องคส์ดุทา้ยในภทัรกปั, 
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“พระไภษชัยครุุ” ผูเ้ชีย่ว ชาญทางการแพทยห์รอื ปางของพระโพธสิตัวท์ีค่นไทยน ามาท ากระกริง่, “เจา้แมก่วนอมิ” 
พระโพธสิตัวแ์หง่เมตตา และ “พระศากยมนุีหรอืพระสมณโคดม” พระพทุธเจา้ทีค่นไทยเคารพบชูา ใหท้า่นอสิระช้
อปป้ิงยา่นฮารเ์บอร ์พลาซ่า, โอเชีย่นเทอรม์นิอล จุดนดัพบของขาชอ้ปทีร่วมหา้งฯ ขนาดใหญ่ 2 แหง่เขา้ดว้ยกนั 
(ภายในแบ่งออกเป็น สองสว่น คอื สว่นพลาซ่าและรา้นคา้ของทางหา้งฯ) โดยเน้นขายสนิคา้จากแบรนดด์งัระดบั
โลกและแบรนดท์ัว่ไป ทัง้ในประเทศและต่างประเทศรวมแลว้กว่า 700 รา้นคา้ พบกบั DFS Galleria หา้งฯ ปลอด
ภาษทีีย่กขบวนแบรนด์ หรจูากทัว่โลก เชน่ Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, Hermes, 
Coach, Louis Vuitton, Gucci  

 ฯลฯ มาใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปอยา่งจุใจ 
 (อาหารเยน็ อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เสียเวลาในการเท่ียวชม) 
  ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง 
00.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิฮ่องกง แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่HX - 773 
  (บริการของว่างและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (8) 
03.00  น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภ์าพ  

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 
 

อตัราค่าบริการ : NY1 
 

ฮ่องกง - มาเกา๊ - หล่ีหยุ่นหมุ่น (หมู่บา้นชาวประมง) 
พีกแทรม - กระเช้านองปิง - พระใหญ่โป่หลิน 

 

3 วนั / 2 คืน (HX) 

30 ธนัวาคม 60 – 1 มกราคม 61  
 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น  32,500   บาท 
เดก็ อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(มีเตียงเสริม) 

31,500   บาท 

เดก็ อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(ไม่มีเตียงเสริม) 

30,900   บาท 

พกัเดีย่ว ช าระเพิม่ ทา่นละ 6,000   บาท 
***เงื่อนไขส ำหรบักำรจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่น ออกเดนิทำง (ไม่มหีวัหน้ำทวัร ์มเีจำ้หน้ำทีส่ง่สนำมบนิและไกดท์อ้งถิน่พดูไทยไดค้อยบรกิำร) 
2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ทำ่น ขึน้ไป ออกเดนิทำง (มหีวัหน้ำทวัรเ์ดนิทำงพรอ้มคณะจำกเมอืงไทย) 
3. กำรท่องเทีย่วประเทศฮ่องกง นัน้จะตอ้งมกีำรเขำ้ชมสนิคำ้ของทำงรฐับำล เพื่อเป็นกำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วดงักล่ำว คอื รำ้นหยก    
   รำ้นจวิเวอรร์ี ่เป็นตน้ หำกท่ำนใดไม่เขำ้รำ้นดงักล่ำวจะตอ้งจำ่ยค่ำทวัรเ์พิม่ท่ำนละ 500 HKD / ท่ำน ทำง บรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำน 
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   รบัทรำบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่ำวแลว้ 
4. ตัว๋เครื่องบนิเป็นรำคำโปรโมชัน่ของสำยกำรบนิ ตอ้งท ำกำรจองพรอ้มหน้ำพำสและเมื่อทีน่ัง่คอนเฟิรม์ ตอ้งท ำกำรจ่ำยเงนิค่ำทวัร ์
   เตม็จ ำนวนทนัท ีและเมื่อออกตัว๋เครื่องบนิแลว้ ไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิกำรเดนิทำงได้ 

 

อตัราค่าบริการรวม 
*ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชัน้ทศันาจรตามรายการ (กรณีอยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลง หรอืตอ้งซือ้ตัว๋เดีย่ว  
  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขสายการบนิ) 
*ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง 
*ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการระบุ พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรุณาระบลุกัษณะหอ้งทีท่่านตอ้งการ เพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง : Twin 
=   
  หอ้ง 2 เตยีง : Double = หอ้ง 1 เตยีงใหญ่ : Single = หอ้งเตยีงเดีย่ว : Triple = หอ้ง 3 เตยีง : หากไมม่กีารระบุ ทางบรษิทัฯ ขอ
อนุญาต ิ 
  จดัเป็นเตยีง Twin ใหก้บัท่าน 
*ค่าอาหารและเครื่องดืม่ตามทีร่ะบุในรายการ (หากท่านไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคนืเงนิได ้และขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลง  
  เมนูอาหาร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน) 
*ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
*ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางท่านละ ไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
*ค่ามคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง 
*ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีาร  
  ตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ  
 

อตัราค่าบริการไม่รวม  
*ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท้์องถ่ิน, มคัคเุทศก ์( 120 HKD/ ผูโ้ดยสาร 1 ท่าน) เดก็จ่ายค่าทิปเท่ากบัผูใ้หญ่  *ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย
และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางต่างชาต ิ
*ค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
*ค่าธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีม่นี ้าหนกัเกนิ 20 กโิลกรมั 
*ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัท,์ ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ 
*ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% คดิจากยอดบรกิาร  
 

เงื่อนไขการจอง  
1. มดัจ าท่านละ 5,000 บาท (ยกเวน้ช่วงเทศกาล ท่านละ 10,000 บาท) พรอ้ม FAX สลปิการโอนเงนิและหน้าหนงัสอืเดนิทางมาทีบ่รษิทัฯ 
2. สว่นทีเ่หลอืช าระก่อนเดนิทางอย่างน้อย 15 - 20 วนั 
 

เงื่อนไขการยกเลิก  
1. ยกเลกิการเดนิทาง ก่อนการเดนิทาง 30 วนั คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 
2. ยกเลกิการเดนิทาง ภายใน 15-30 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ าทวัรใ์นทุกกรณี 
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3. ยกเลกิการเดนิทาง ภายใน 7-14 วนั คดิคา่ใชจ้่าย 50% เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทวัรใ์นทุกกรณี 
4. ยกเลกิการเดนิทาง ภายใน 1-6 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทุกรณี 
5. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืช่วงเทศกาล ทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคี่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรง หรอื  
   ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่ี
การ  
   คนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัรท์ัง้หมด เนื่องจากตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 

หมายเหตุ 
1.บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 
2.บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง  
   บรษิทัฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้หรอืจาก 
   อุบตัเิหตุต่างๆ 
3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้  
   ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4.บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอืหา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่  
   ถูกตอ้ง หรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 
5.รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ัง่บนเครื่อง และโรงแรมทีพ่กัในต่าง  
   ประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6.ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เครื่องบนิตาม  
   สถานการณ์ดงักล่าว 
7.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ, บรษิทัฯ  
   ขนสง่ หรอืหน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรบัค่า  
   บรกิารนัน้ๆ 
8.มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจ  
   ของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 
9.หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะ  
   ไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ  
   ล่วงหน้า 

***เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน ้ามนัขึ้นในอนาคต  
ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 

***ฮ่องกง รณรงคเ์ร่ืองการใช่ถงุ  กรณีไปซ้ือของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถงุจาก 
ร้านค้า ต้องจ่ายเพ่ิมอีก 50 เซน็ต ์กรณุา พกถุงผา้ไปดว้ยทกุครัง้ทีจ่บัจ่ายซือ้ของทกุชนิด 


