
#12081 ทัวรฮองกง มาเกา 3 วัน 2 คืน เดอะเวเนเช่ียน วิหาร
เซนตปอล นั่งกระเชานองปง บิน FD
ทัวรฮองกง มาเกา วัดโปวหลิน พระใหญเทียนถาน หมูบานวัฒนธรรมนองปง วิ
คตรอเรียพีค หาดรีพัลสเบย วัดแชกงหมิว วัดหวังตาเซียน ยานจิมซาจุย ชม
โชวSymphony of Lights ขามสะพานฮองกง-จูไห-มาเกา วัดอามา เดอะปารีเซี
ยง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - กระเชาสถานี Tung
Chung - กระเชานองปิง 360 องศา - วัดโปหลิน - พระพุทธรูปเทียนถาน - หมูบานวัฒน
ธรรมนองปิง - ซิตี ้เกท เอาทเล็ท Citygate Outlet Mall - สะพานแขวนซิงหมา

  

SIKLA
TSUANWAN
HOTEL หรือ
เทียบเทา

2 วิคตอเรียพีค - ฮองกง - รีพัลสเบย - องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย - วัดแชกงหมิว - โรงงาน
จิวเวอรร่ี - รานหยก - วัดหวังตาเซียน - ดิวตีฟ้รี - จิมซาจุย - โอเช่ียนเทอรมินัล - A
SYMPHONY OF LIGHTS

  

SIKLA
TSUANWAN
HOTEL หรือ
เทียบเทา

3
สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - มาเกา - วัดอามา หรือ วัดเจาแมทับทิม - เจาแม
กวนอิมริมทะเล หรือ องคเจาแมกวนอิมปราคทอง - วิหารเซนตปอล - เดอะปารีเซียน
มาเกา - เดอะ เวเนเชียน มาเกา - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
฿15,999  
฿13,999

฿15,999  
฿13,999

฿15,999  
฿13,999

฿4,000

6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
฿15,999  
฿13,999

฿15,999  
฿13,999

฿15,999  
฿13,999

฿4,000

10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿4,000

17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,000

24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,000

31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,000

7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿4,000

19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿4,000

26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿4,000

2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,000

9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,000

16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,000

23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,000



30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,000

5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,000

6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,000

8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,000

14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,000

21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,000

22 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,000

28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿4,000

29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿4,000

31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿4,000

4 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

11 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติ
ฮองกง Chek Lap Kok - กระเชาสถานี Tung Chung - กระ
เชานองปง 360 องศา - วัดโปหลิน - พระพุทธรูปเทียนถาน -
หมูบานวัฒนธรรมนองปง - ซิตี้ เกท เอาทเล็ท Citygate
Outlet Mall - สะพานแขวนซิงหมา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู 2 เคานเตอร 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจาหนาท่ีทําการเช็คอิน
ตัว๋

06.35 น. บินลัดฟาสูฮองกง โดยเท่ียวบิน FD508 บริการอาหารวางและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวัน
เดินทางกอนทําการจอง)

10.15 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit
B

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีตงชุง เพ่ือขึน้ กระเชาลอยฟานองปิง 360 องศา

ไปยังเกาะลันเตาเพ่ือนมัสการพระใหญ ณ วัดโปวหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา องคพระสรางทองสัมฤทธิ ์160 ชิน้
องคพระพุทธรูปหันพระพักตรไปทางเหนือสูจีนแผนดินใหญ

นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ใหทุกทานไดตัง้จิตอธิษฐานขอพรไมวาจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การ
เงิน เน่ืองจากองคพระเป็นปรางคประทานพร จากลานอธิษฐาน ได โดยจะมีบันไดทอดยาวจํานวน 268 ขัน้ บริเวณฐานพระพุทธ
รูป เป็นท่ีประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขีย้วแกว) และพระพุทธรูปหยกขาว ท่ีอันเชิญมาจากศรีลังกา

นอกจากน้ีทานยังสามารถเขาชม วัดโปวหลิน ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา ทัง้ 5 พระองค ณ อาคาร
หมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตวมงคลตรงมุมของหลังคา หามนําเครื่องเซนไหวท่ีประกอบดวยเน้ือสัตวเขามาไหวเป็นอันขาด

จากน้ันใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปิง ใหทานไดอิสระเท่ียวชม รานคา รานอาหาร บริเวณหมูบานจําลอง
แหงน้ีทานจะไดพบความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมดัง้เดิมไวไดอยางลงตัว

หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปิงปิดซอมบํารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเป็นรถ
โคชของอุทยาน เพ่ือนําทานขึน้สูยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง และเด็ก
ทานละ 20 เหรียญฮองกง

จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิง ท่ีหางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปป้ิงสินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET
สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคาของทาน

จากน้ันนําทานเดินทาง ผานสะพานชิงหมา ติดอันดับเป็นสะพานแขวนท่ีมีชวงกลางยาวท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก

นําทานเขาสูท่ีพัก Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา 

 เชา



ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ตัง้อยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตัง้แตปี
1541

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชาสถานี Tung Chung

กระเชานองปง 360 องศา

วัดโปหลิน

พระพุทธรูปเทียนถาน

 บาย

สถานี TUNG CHUNG เป็นสถานีเพ่ือขึน้ กระเชาลอยฟานองปิง 360 องศา ไปยังเกาะ
ลันเตา เปล่ียนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหวางเดินทางจากท่ีสูง อีกทัง้ยัง
สามารถชื่นชมพระใหญ พระพุทธรูปน่ังปรางสมาธิทองสัมฤทธิก์ลางแจงท่ีใหญท่ีสุดใน
โลก

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง ซ่ึงเป็นโปรเจ็คการสนับสนุนการ
ทองเท่ียวในเกาะลันเตา

เป็นวัดท่ีตัง้อยูท่ีเมืองNgong Ping เกาะ New Territories มีพระใหญท่ีชาวฮองกงชาว
ไทย ชาวจีน มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมีความนาเล่ือมใสศรัทธา
และอลังการ

เป็นพระท่ีศักดิส์ิทธิอั์นดับตนๆของฮองกงทีเดียว อยูคูกับวัดท่ีเกาแกท่ีสุดอีก 1วัด คือวัด
โปหลิน ตัง้อยูท่ีเกาะลันตา หลวงพอโตสูง 34 เมตร (112 Ft) น้ําหนักกวา 250 ตัน
ประดิษฐานอยูบนยอดเขาโปหลิน อยูคูกับวัดโปหลิน โดดเดนสังเกตไดจากมุมไกล องค
พระน่ังอยูบนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถขวาและแบพระหัตถดานซายไวบนตัก พระเนตร
มองลงมาดวยความเป่ียมเมตตา พระใหญเทียนถัน เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ ์โครงเป็น
เหล็กกลาแลวครอบดวยเน้ือสัมฤทธิ ์ท่ีฐานองคพระมีรูปป้ันเทพธิดากําลังถวายเครื่องสัก
การะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นท่ีมาของชื่อพระพุทธ
รูปเทียนถานบนยอดเขาน้ี



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 วิคตอเรียพีค - ฮองกง - รีพัลสเบย - เจาแมกวนอิม - วัดแช
กงหมิว - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยก - วัดหวังตาเซียน - ดิว
ตี้ฟรี - จิมซาจุย - โอเชี่ยนเทอรมินัล - A SYMPHONY OF
LIGHTS

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

กรณีกระเชานองปิงปิดซอมบํารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเป็นรถโคชของ
อุทยาน เพ่ือนําทานขึน้สูยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง และเด็กทานละ
20 เหรียญฮองกง

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

หมูบานวัฒนธรรมนองปง

ซิต้ี เกท เอาทเล็ท Citygate Outlet Mall

หมูบานวัฒนธรรมนองปิง สรางขึน้มาเพ่ือนสงเสริมการทองเท่ียวของเกาะลันเตา

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงท่ีมีแบรนนานาชาติกวา 80 ย่ีหอซ่ึงตลอดทัง้ปีมี ซ่ึงแทบจะ
สวนลดอยูอยางนอย 30% ตลอดปี

สะพานแขวนซิงหมา คํ่า

 SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเทา

เป็นสะพานขามชองแคบในฮองกง ตัง้ชื่อตามชื่อเกาะท่ีสะพานเชื่อมอยู คือ เกาะซิงย่ีและ
เกาะหมาวัน มีชวงกลางยาว 1,377 เมตร สูง 206 เมตร ขณะสรางเสร็จในปี ค.ศ. 1997
ติดอันดับเป็นสะพานแขวนท่ีมีชวงกลางยาวท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู
ท่ีอันดับท่ี 7 ของโลก

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึน้ชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา ขนมจีบกุง กวยเตี๋ยวหลอด โจก เป็นตน

จากน้ันนําทานขึน้สูเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยท่ีสุดของฮองกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิส์ดชื่น
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮองกงและเกาลูนไดทัง้เกาะอยางชัดเจน จุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮองกงไดทัง้วันซ่ึง
ในแตละชวงเวลาก็จะมีวิวท่ีสวยงามแตกตางกันไป วิวท่ีมองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟาของฮองกง

้ ่ ์ ์ ่ ่ ่



จากน้ันนําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิส์ิทธิเ์พ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาดรีพัลสเบย โดยเชื่อวา ณ บริเวณหาดรีพลัสเบย
เป็นจุดท่ีมีฮวงจุยท่ีดีท่ีสุดของเกาะฮองกง

นําทานเริ่มขอพร เจาแมกวนอิม จากน้ันนําทานขอพร เทพเจาไฉ ซิงเอีย๊ เทพเจาแหงโชคลาภ ความมัน่คง ทรัพยสินเงินทอง
จากน้ันนําทาน ขามสะพานตออายุ ซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครัง้จะมีอายุเพ่ิมขึน้ 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเรื่องความ
รัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได จากน้ันขอพรเรื่องการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากน้ันใหทานไดรับ พลัง
จากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวาเป็นจุดรวมรับพลังท่ีดีท่ีสุดของฮองกง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดตัง้จิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง
จากน้ันใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด จะชวยปัดเปาสิ่งชัว่รายออกไป และนําพาสิ่งดีๆเขามา

นําทานเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรรี่ ท่ีขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนท่ีไดรับรางวัลอันดับเย่ียม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮ
วงจุย โดยการยอใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครื่องประดับ

นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อิสระใหทานไดเลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึก หรือนําโชคแด
ตัวทานเอง

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดน้ีวา หวองไทซิน) เป็นวัดเกาแกอายุกวารอยปี โดยชาวฮองกง
สวนใหญเดินทางมาวัดน้ีเพ่ือขอพรใหสุขภาพแข็งแรง ไรโรคภัย ซ่ึงวัดแหงน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยาง
เทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน

นําทาน ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนเนมตางๆ

จากน้ันอิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิงยานจิมซาจุยมักจะตัง้ตนกันท่ีสถานีจิมซาจุย และสินคาแบบท่ีเป็นของพ้ืนเมือง
ฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึง
ประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทาน
ไดเลือกซ้ือ

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

จากน้ันนําทานชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืน การแสดง
มัลติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ีย่ิงใหญท่ีสุดของโลก

นําทานเขาสูท่ีพัก SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเทา

วิคตอเรียพีค

ฮองกง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร แบบติ่มซํา

ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะฮองกง วิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด เพราะนักทอง
เท่ียวท่ีไดไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮองกงไดทัง้หมด ตัง้แตอาว
วิคตอเรีย ตึกระฟา เรือเฟอรรี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ําคืนของฝ่ังเกาลูน ทัง้หมดสราง
ตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย

มีชื่ออยางเป็นทางการวา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขต
ปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหล่ียมปากแมน้ําจู
เจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเป็นท่ีรูจักในสกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือ
ธรรมชาติลึก มีเน้ือท่ี 1,104 กม.2 และประชากรกวาเจ็ดลานคน เป็นเขตท่ีมีประชากรอยู
อาศัยหนาแนนท่ีสุดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4%
มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญท่ีพูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑล
กวางตุงท่ีอยูติด ซ่ึงประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต
ในจีนแผนดินใหญตัง้แตคริสตทศวรรษ 1930



รีพัลสเบย

องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย

เป็นอาวท่ีอยูตอนใตของเกาะฮองกง ซ่ึงตํานานวาไววาชื่อรีพัลสท่ีแปลวาขับไลน่ันคือการ
ขับไลโจรสลัดท่ีคอยมาปลนเรือท่ีคาขายในบริเวณอาวน้ี

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญท่ีตัง้อยูท่ีบริเวณศาลเจาท่ีตัง้อยูบนอาวรีพัลสเบยและ
เทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถขามสะพานตออายุท่ีอยู
บริเวณใกลๆ ซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครัง้จะมีอายุเพ่ิมขึน้ 3 ปี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดแชกงหมิว

โรงงานจิวเวอรรี่

รานหยก

วัดหวังตาเซียน

 บาย

เป็นวัดท่ีสรางขึน้มาเพ่ือ บูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมของทัง้ชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

เขาชม โรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

ในฮองกง ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักท่ีสุดท่ีตลาดหยกในเกาลูน ถึงแมบริเวณน้ีจะไดรับ
การปรับปรุงใหมหลายตอหลายครัง้ในชวงท่ีผานมา แตท่ีน่ีก็ยังคงไวซ่ึงรองรอยของอดีต
เชน สถานีตํารวจท่ีเป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ในบริเวณใกลเคียง คุณจะพบหิน
หยกขนาด 3 ตันบนถนนแคนตัน ซ่ึงเป็นสัญลักษณของถนนเจด แตถาคุณสนใจในการ
ชอปมากกวาสถาปัตยกรรมและอนุสาวรีย คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของ
หยกท่ีขายอยูท่ีน่ี ซ่ึงมีกวารอยแผง สินคาท่ีคุณจะพบมากท่ีสุดคือเครื่องประดับทําจากหยก
ซ่ึงไดแก แหวน กําไล จี ้และตางหู แตคุณก็อาจพบของแปลกอ่ืนๆ ดวยเชนกัน

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึน้
มาบูชาหวองตาเซียน



วันท่ี 3 สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - มาเกา Macau - วัดอามา
หรือ วัดเจาแมทับทิม - เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือ องคเจาแม
กวนอิมปราคทอง - วิหารเซนตปอล - THE PARISIAN -
THE VENETIAN MACAU - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก
- ทาอากาศยานดอนเมือง

ดิวต้ีฟรี

จิมซาจุย

โอเชี่ยนเทอรมินัล

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก เลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ
อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชัน้เลิศ
ของฮองกงมีทุกสิ่งท่ีคุณตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อท่ี
จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกทัง้ยังเป็น
ท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชัน้เลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ด
ของฮองกง หรือเลือกชอปป้ิงท่ีโอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชัน้นํา
ท่ีมีใหเลือก

หางสรรพสินคายักษใหญ ท่ีมีความยาวตัง้แต ทาเรือสตารเฟอรรี่ ไปตามถนน Canton
ระยะทางกวาครึ่งกิโลเมตร คงหนีไมพน 2 หางน้ีคือ Harbour City และ Ocean
Terminal มีรานคากวา 700 ราน เรียกวา มาท่ีน่ีทีเดียวมีครบทุกอยางท่ีอยากได

A SYMPHONY OF LIGHTS คํ่า

 SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเทา

เป็นการจัดแสดงแสงสีและเสียง ซ่ึงจะถูกกจัดทุกๆ สองทุมถาอากาศดี เป็นโชวท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ ภัหองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู มาเกา โดยรถบัสสาธารณะ เพ่ือขามสะพานขามทะเลยาวท่ีสุดในโลก สะพานฮองกง-จูไห-มาเกา
(HKZMB)

จากน้ันนําทานเขาสู มาเกา

่ ่ ่



นําทานเดินทางสู วัดอามา เป็นวัดท่ีเกาแกท่ีสุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเกาแกซ่ึงมีมูลคามหาศาลไวมากมายเป็นอาคาร
สถาปัตยกรรมท่ีคงอยูมาไดยาวนานท่ีสุดของมาเกา ในบริเวณวัดมีศาลาซุมประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL
OF BENEVOLENCE,ศาลเจาแมกวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN

จากน้ันผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทองสัมฤทธิทั์ง้องค มีความสูง 18 เมตรหนัก
กวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอย สะทอนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตา เจา
แมกวนอิมองคน้ีเป็นเจาแมกวนอิมลูกครึ่ง คือป้ันเป็นองคเจาแมกวนอิม แตวากลับมีพระพักตรเป็นหนาพระแมมารี

นําทานชม วิหารเซนตปอล โบสถแหงน้ีเคยเป็นสวนหน่ึงของวิทยาลัยเซนตปอล ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตาม
แบบตะวันตกแหงแรกของเอเชียตะวันออก บันไดดานหนาของตึกแสดงใหเห็นถึงสไตลผสมระหวางตะวันออกและตะวันตก
และมีอยูท่ีน่ีเพียงแหงเดียวเทาน้ันในโลก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนําทานเดินทางสู THE PARISIAN MACAO ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ท่ี
จําลองมาจากฝรัง่เศส ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมาเกาถือไดวาเป็นหอไอเฟลจําลองท่ีใหญท่ีสุดและเหมือนจริงท่ีสุดในโลก โดยมีการประดับ
ไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชัน้ โดยทานสามารถขึน้ไปชมวิวท่ีชัน้ 7 และ ชัน้ 37 โดยท่ีชัน้น้ีทานจะสามารถ
มองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเกา (ไมรวมคาขึน้ลิฟท)

นําทานเย่ียมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญทานสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแหง
ใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพดวย สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใหความบันเทิง และสถานท่ีชอปป้ิงท่ีแกรนดแคนแนลชอป พบ
กับรานคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายกวา 350 ราน ภายในยังมีรานอาหารภัตตาคารตางๆ ใหทานไดเลือกลองทานกวา 30 ราน
หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยูทัง้หมด 4 โซนใหญ แตในสวนของคาสิโนน้ันเด็กอายุตํากวา 20 ปีจะไมสามารถเขาไปในบริเวณ
ดานในได

ค่ํา

**อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเสี่ยงโชค หรือเลือกซ้ือสินคา **

22.40 น. บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD767

00.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา

มาเกา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสะพานขามทะเลท่ีมีความยาวถึง 55 กิโลเมตร เชื่อมเกาะฮองกง เมืองจูไหของมณฑล
กวางตุง และเกาะมาเกา โดยขัน้ตอนสําคัญอยูท่ีตัวสะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร
อุโมงคยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตัวสะพาน สําหรับตัวสะพานรูปทรงตัววาย
จะรนระยะเวลาการเดินทางระหวางฮองกงกับจูไห จากเดิมสามชัว่โมงเหลือเพียงสามสิบ
นาทีเทาน้ัน ซ่ึงนับวาชวยบูรณาการการคมนาคมขนสงระหวางเมืองใหญของเขต
เศรษฐกิจสามเหล่ียมปากแมน้ําจูเจียงใหมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้

เป็นเกาะท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ 1999 ใน
ตอนแรกเป็นเมืองท่ีจีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพ่ือเป็นเมืองทา



วัดอามา หรือ วัดเจาแมทับทิม

เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือ องคเจาแมกวนอิมปรา…

วิหารเซนตปอล

เป็นหน่ึงในวัดท่ีเกาแกท่ีสุดบนเหาะมาเกา ซ่ึงชื่อน้ันคาดวามาจากเชื่อเกาะมาเกา สราง
เพ่ือบูชาเทพมัตสึ เทพเจาแหงการประมง

เป็นรูปป้ันขนาดใหญของเจาแมกวนอิม ซ่ึงหันหลังใหทะเล และยืนอยูบนโดมดอกบัว
ขนาดใหญ ตัง้อยูริมทะเล สรางดวยทองสัมฤทธิทั์ง้องค มีความสูง 18 เมตร และมีน้ํา
หนักมากถึง 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัว ภายในฐานรูปป้ันเป็นพิพิธภัณฑ
แสดงประวัติความเป็นมา นอกจากเป็นพิพิธภัณฑแลว ยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีใหประชาชนเขามา
น่ังสมาธิ ถือไดวาเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวมาเกานิยมเขามาพักผอนหยอนใจมากท่ีสุดอีกแหง
หน่ึง และวัตถุประสงคในการสรางน้ันเนืองมาจากเป็นเจาแมกวนอิมท่ีโปรตุเกสตัง้ใจ
สรางขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณใหกับมาเกา ในโอกาสท่ีสงมอบมาเกาคืนใหกับจีน

เป็นซากของโบสถท่ีมีอายุเกาแกและสวยงาม เคยเป็นโบสถและโรงเรียนเซนตปอล ซ่ึง
เป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เดอะปารีเซียนมาเกา

เดอะ เวเนเชียน มาเกา

 บาย

ตัง้อยูใจกลางเขต Cotai ในมาเกา มีหางสรรพสินคาหรูหรา สระวายน้ํากลางแจงและสวน
น้ํา โรงแรมในธีมฝรัง่เศส มีแบบจําลองขนาดครึ่งสวนของหอไอเฟลท่ีเป็นสัญลักษณ มี
บริการนวดผอนคลายและทรีทเมนทท่ีศูนยสปาในสถานท่ี มีทางเดินใตหลังคาจาก The
Parisian Macao ไปยัง Cotai Expo ซ่ึงใชเวลาเดินประมาณ 10 นาที จากโรงแรมแหง
น้ี ใชเวลาเดินทางโดยรถยนต 6 นาทีไปยังทาเรือ Macau Ferry Terminal ใชเวลาเดิน
ทางโดยรถยนตเพียง 10 นาทีไปยัง Taipa Ferry Terminal และใชเวลาเดินทางโดย
รถยนต 8 นาทีไปยังสนามบินนานาชาติ Macau International Airport มีบริการรถรับ
สงฟรีจากทาเรือขามฟากหรือสนามบินมายังโรงแรม

เป็นคาสิโนขนาดใหญท่ีออกแบบสไตลอิตาลี ภายในมีอาหาร ท่ีพักและกิจกรรมใหทํา
มากมาย และตัวบริการตางๆน้ันนับวา High End เลยทีเดียว

 คํ่า



 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเสี่ยงโชค หรือเลือกซ้ือสินคา

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานดอนเมือง

ตัง้อยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตัง้แตปี
1541

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  
 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทาน และชําระมัดจําเป็นจํานวนเงิน  10,000 บาท

ตอทานในระยะเวลาท่ีเดินทางชวงเทศกาลปีใหม และสงกรานต เพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
- คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ                 

- คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

- คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.           

- คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

- คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน    

- คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามราย    

- คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ                

- คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:

่



- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

- คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 เหรียญ/ทริป/ตอทาน

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
** หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 200 เหรียญ /ทริป/ทาน **

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 5,900 บาท **

- ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮองกงรวมกับการทองเท่ียวแหงเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ,
ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก และรานจิวเวอรรี่ ซ่ึงจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึง
อยากเรียนชีแ้จงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็น
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกแหง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก
เก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน

- โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็นหลัก

- หมายเหตุ ท่ีฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซ้ือไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตอง
ซ้ือ โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทัง้สิน้ แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา 
 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกร
อกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

 

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ

่ ้



- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด

ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 


