
#15554 ทัวรฮองกง มาเกา 3 วัน 2 คืน วิหารเซนตปอล วัด
โปวหลิน ข้ึนกระเชาลอยฟานองปง บิน FD
ทัวรฮองกง มาเกา เจาแมกวนอิมริมทะเล วัดอามา เดอะปารีเซียน ยานโคโลอาน
โบสถเซนตฟรานซิสซาเวียร ยานกุนฮา วิคตอเรียพีค เจาแมกวนอิมรีพัลสเบย สํา
นักชีฉีหลิน สาธารณะหนานเหลียน วัดแชกงหมิว โชว A Symphony of Lights
วัดโปวหลิน หมูบานวัฒนธรรมนองปง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมาเกา - มาเกา - วิหารเซนตปอล - เจาแมกวนอิมริม
ทะเล (องคเจาแมกวนอิมปรางทอง) - วัดอามา (วัดเจาแมทับทิม) - เดอะปารีเซียนมาเกา - ยานโค
โลอาน - โบสถเซนตฟรานซิส ซาเวียร - ยานกุนฮา - สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา

  

Silka
Tsuen
Wan
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2 วิคตอเรียพีค - รีพัลสเบย - องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย - สะพานตออายุ - วัดชีหลิน (วัดนางชี) -
สวนหนานเหลียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยกฮองกง - ดิวต้ีฟรี - โอเช่ียนเทอรมิ
นัล - A SYMPHONY OF LIGHTS

  

Silka
Tsuen
Wan
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 กระเชาสถานี Tung Chung - กระเชานองปิง 360 องศา - วัดโปหลิน - พระพุทธรูปเทียนถาน -
หมูบานวัฒนธรรมนองปิง - ซิต้ี เกท เอาทเล็ท - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 มี.ค. 65 - 14 มี.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿13,999 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมาเกา - มาเกา - วิหาร
เซนตปอล - เจาแมกวนอิมริมทะเล (องคเจาแมกวนอิมปรางทอง)
- วัดอามา (วัดเจาแมทับทิม) - เดอะปารีเซียนมาเกา - ยานโคโล
อาน - โบสถเซนตฟรานซิส ซาเวียร - ยานกุนฮา - สะพานขาม
ทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก (อาคาร1) ชั้น 3 ประตูทางเขาหมายเลข 2
เคานเตอร 2 สายการบิน AIR ASIA เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก

06.50 น. นําทานเดินทางสู มาเกา โดยเท่ียวบิน FD760 ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที ไมมีบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง

10.10 น. เดินทางถึง สนามบินมาเกา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

นําทานเดินทางสู มาเกา ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตรอันยาวนาน และนาสนใจในอดีตมาเกาเป็นเพียงแคหมูบาน
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจ้ียนเป็นชนชาติด้ังเดิม จนมาถึงชวงตนศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสได
เดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดตอคาขายกับชาวจีน และมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ี

ชม วิหารเซนตปอล โบสถแหงน้ีเคยเป็นสวนหน่ึงของวิทยาลัยเซนตปอล ซ่ึงกอตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และ
เป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแหงแรกของเอเชียตะวันออก โบสถเซนตปอลสรางขึ้นในปี 1580 แตถูกทําลายถึงสองครั้ง
ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระท่ังเกิดเพลิงไหมในปี 1835 ท้ังวิทยาลัย และโบสถถูกทําลายจนเหลือแตดานหนาของ
ตึกฐานโบสถสวนใหญ

จากนั้นผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทองสัมฤทธิท้ั์งองค มีความสูง 18 เมตรหนัก
กวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอย สะทอนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตา

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดอามา เป็นวัดท่ีเกาแกท่ีสุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเกาแกซ่ึงมีมูลคามหาศาลไวมากมายเป็น
อาคารสถาปัตยกรรมท่ีคงอยูมาไดยาวนานท่ีสุดของมาเกา ในบริเวณวัดมีศาลาซุมประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม
HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจาแมกวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู THE PARISIAN MACAO ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ท่ี
จําลองมาจากฝรั่งเศส ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมาเกาถือไดวาเป็นหอไอเฟลจําลองท่ีใหญท่ีสุดและเหมือนจริงท่ีสุดในโลก โดยมีการประดับ
ไฟท้ังหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น

ทานสามารถขึ้นไปชมวิวท่ีชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยท่ีชั้นน้ีทานจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝ่ังโคไท
ของมาเกา สามารถขึ้นชมวิวไดตั้งแตเวลา 11.00 - 22.00 น. (ไมรวมคาขึ้นลิฟท)

นําทานเขาสู โคโลอาน (Coloane) เคยเป็นเกาะชาวประมงอยูทางใตของเกาะไทปา เป็นเกาะท่ีมีความสงบท่ีสุดของเกาะ
มาเกา และเป็นท่ีตั้งของรานทารตไขชื่อดังท่ีสุดของมาเกา Lord Stow Bakery ซ่ึงเปิดมาตั้งแตปีค.ศ. 1989

จากนั้นชม โบสถเซนตฟรานซิส ซาเวียร (St. Francis Xavier Church) สถานท่ีทองเท่ียวสําคัญแหงหน่ึงในโคโลอาน
ถูกสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1928 ตามสถาปัตยกรรมแบบบารอก อาคารสีเหลือง สลับขาว หนาตางทรงโคง และมีหอระฆังอยูดานบน

จากนั้นนําทานเดินทางสู ยานกุนฮา (Cunha Street) อยูในใจกลางหมูบานไทปา ยานชอปป้ิงหรือยานละลายทรัพยของ
มาเกา จะเป็นตรอกคนเดินเล็กๆท่ีมีของฝาก และอาหารใหเลือกซ้ือมากมาย ถนนสายเล็กๆแหงน้ี เป็นท่ีอยูอาศัยชาวแมคกานีส
(จีนผสมโปรตุเกส) จึงเป็นแหลงรวมรานอาหารขนมของฝากมาเกา รานอาหารจีน ฮองกง อารเจนตินา และรานอาหารโปรตุเกส

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา

่ ่



นําทานเดินทางสู มาเกา โดยรถบัสสาธารณะ เพ่ือขามสะพานขามทะเลยาวท่ีสุดในโลก สะพานฮองกง-จูไห-มาเกา
(HKZMB) มีความยาว 55 กิโลเมตร ซ่ึงรวมถึงสะพานถนนวนเวียน และอุโมงคใตทะเล เชื่อมตอเกาะลันเตาของฮองกง เมืองจู
ไห และมาเกา ในพ้ืนท่ีเกรทเตอร เบย (Greater Bay Area) โดยขามทะเลบริเวณปากแมน้ําจูเจียง

ชวงหน่ึงของสะพานลงอุโมงคใตทะเล เป็นความยาว 7 กิโลเมตร ลึกลงไปใตกนอาวราว 44.5 เมตร สะพานไดถูกออกแบบ
ใหทนตอแผนดินไหวและไตฝ ุน โดยมีการใชเหล็กในการกอสรางมากถึง 4 แสนตัน ซ่ึงเทียบไดกับการสรางหอไอเฟลถึง 60
แหง ใชงบกอสรางมากถึง 20 พันลานดอลลารสหรัฐ (กวา 6 แสนลานบาท)

พักท่ี Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานมาเกา

มาเกา

วิหารเซนตปอล

เจาแมกวนอิมริมทะเล (องคเจาแมกวนอิมปรางทอง)

 เชา

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

เป็นทาอากาศยานหลักของเขตปกครองพิเศษมาเกา ซ่ึงมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของ
ตัวเอง ท่ีไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ หรือฮองกง

เป็นเกาะท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน และเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสจนปีคศ 1999 ใน
ตอนแรกเป็นเมืองท่ีจีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพ่ือเป็นเมืองทา ปัจจุบันมาเกาเป็นหน่ึงใน
เขตปกครองพิเศษของจีน และเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงของทวีป
เอเชีย

เป็นซากปรักหักพังของศาสนสถานคาทอลิกสมัยศตวรรษท่ี 17 เคยเป็นโบสถและ
โรงเรียนเซนตปอล ปัจจุบันซากปรักหักพังเป็นหน่ึงในจุดสังเกตท่ีรูจักกันดีท่ีสุดของ
มาเกา ในปี 2005 ท่ีน่ีไดรับการจดทะเบียนอยางเป็นทางการวาเป็นสวนหน่ึงของศูนย
ประวัติศาสตรแหงมาเกาซ่ึงเป็นมรดกโลก

เป็นรูปป้ันขนาดใหญของเจาแมกวนอิม ซ่ึงหันหลังใหทะเล และยืนอยูบนโดมดอกบัว
ขนาดใหญ ตั้งอยูริมทะเล สรางดวยทองสัมฤทธิท้ั์งองค มีความสูง 18 เมตร และมีน้ํา
หนักมากถึง 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัว ภายในฐานรูปป้ันเป็นพิพิธภัณฑ
แสดงประวัติความเป็นมา นอกจากเป็นพิพิธภัณฑแลว ยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีใหประชาชนเขามา
น่ังสมาธิ ถือไดวาเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวมาเกานิยมเขามาพักผอนหยอนใจมากท่ีสุดอีกแหง
หน่ึง และวัตถุประสงคในการสรางนั้นเนืองมาจากเป็นเจาแมกวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจ
สรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณใหกับมาเกา ในโอกาสท่ีสงมอบมาเกาคืนใหกับจีน



่ ่ ่

วัดอามา (วัดเจาแมทับทิม)
เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อของมาเกา ท่ีน่ีเป็นท่ีประดิษฐานของเจาแมทะเลจีนใตชื่อเทพมัตสึ ผู
เป็นเทพเจาแหงการประมง วัดน้ีสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1488 วัดอามาจัดเป็นหน่ึงในวัดท่ีเกา
แกท่ีสุดในมาเกา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เดอะปารีเซียนมาเกา

ยานโคโลอาน

โบสถเซนตฟรานซิส ซาเวียร

ยานกุนฮา

 บาย

เดอะปารีเซียนมาเกาตั้งอยูใจกลางเขต Cotai ในมาเกา มีหางสรรพสินคาหรูหรา สระวาย
น้ํากลางแจงและสวนน้ํา โรงแรมหรูในธีมฝรั่งเศส จุดเดนคือมีแบบจําลองขนาดครึ่งสวน
ของหอไอเฟลท่ีเป็นสัญลักษณของท่ีน่ี

เป็นยานๆ หน่ึงท่ีตั้งอยูบนเกาะทางตะวันตกเฉียงใตของมาเกา บริเวณทางใตของเกาะไท
ปา ในอดีตท่ีน่ีเป็นฟารมเกลือทะเลของประเทศจีน กระท่ังโปรตุเกสเขามาเป็นเจา
อาณานิคม แตทวาไมไดสนใจพ้ืนท่ีเกาะใกลๆ น้ี จึงเป็นฐานท่ีมั่นของโจรสลัดไป ชวง
ประมาณปี 1910 ท่ีน่ีก็คอยๆ เกิดการเปล่ียนแปลงเป็นยานชาวประมง และคอยๆ มาเป็น
ท่ีอยูอาศัยท่ีสําคัญยานหน่ึง มีวัด มีหมูบาน เป็นชุมชนโคโลอานด่ังท่ีเห็นในปัจจุบัน

เป็นโบสถท่ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญแหงหน่ึง ตั้งอยูในยานโคโลอานของมาเกา ตรง
ชายฝ่ังตะวันตกเฉียงใตของเกาะ ถูกสรางขึ้นในปี 1928 ชายฝ่ังตะวันตกเฉียงใตของ
เกาะ ใกลq กับอนุสาวรียเพ่ือรําลึกถึงชัยชนะเหนือโจรสลัด มีสถาปัตยกรรมแบบบารอก
มีอาคารสีเหลืองสลับขาวดูโดดเดน มีหนาตางทรงโคง และมีหอระฆังอยูดานบนท่ีน่ีเคย
เป็นท่ีบรรจุพระธาตุของนักบุญคริสเตียนคนสําคัญท้ังในและตางประเทศ

เป็นยานตรอกถนนแคบๆ บริเวณ Vila da Taipa ท่ีอยูตรงใจกลางเมืองไทปาของมาเกา
ไดรับการตั้งชื่อตามนักสํารวจชาวโปรตุเกสชื่อ Tristão da Cunha และเป็นท่ีอยูอาศัย
ของชาวแมคกานีส (จีนผสมโปรตุเกส) ซ่ึงตามถนนจะมีรานของฝาก และอาหารใหเลือก
ซ้ือมากมาย ท้ังรานอาหารจีน ฮองกง อารเจนตินา และรานอาหารโปรตุเกสแบบด้ังเดิม

สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา คํ่า

 Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา

เป็นสะพานขามทะเลท่ีมีความยาวถึง 55 กิโลเมตร เชื่อมเกาะฮองกง เมืองจูไหของมณฑล
กวางตุง และเกาะมาเกา โดยขั้นตอนสําคัญอยูท่ีตัวสะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร
อุโมงคยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตัวสะพาน สําหรับตัวสะพานรูปทรงตัววาย
จะรนระยะเวลาการเดินทางระหวางฮองกงกับจูไห จากเดิมสามชั่วโมงเหลือเพียงสามสิบ
นาทีเทานั้น ซ่ึงนับวาชวยบูรณาการการคมนาคมขนสงระหวางเมืองใหญของเขต
เศรษฐกิจสามเหล่ียมปากแมน้ําจูเจียงใหมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 วิคตอเรียพีค - รีพัลสเบย - องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย -
สะพานตออายุ - วัดชีหลิน (วัดนางชี) - สวนหนานเหลียน - วัด
แชกงหมิว - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยกฮองกง - ดิวตี้ฟรี -
โอเชี่ยนเทอรมินัล - A SYMPHONY OF LIGHTS

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา ขนมจีบกุง กวยเตี๋ยวหลอด โจก เป็นตน

จากนั้นนําทานขึ้นสูเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยท่ีสุดของฮองกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิส์ดชื่น
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮองกงและเกาลูนไดท้ังเกาะอยางชัดเจน จุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮองกงไดท้ังวันซ่ึง
ในแตละชวงเวลาก็จะมีวิวท่ีสวยงามแตกตางกันไป

จากนั้นนําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิส์ิทธิเ์พ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด รีพัลสเบย โดยเชื่อวา ณ บริเวณหาดรีพัลสเบย
เป็นจุดท่ีมีฮวงจุยท่ีดีท่ีสุดของเกาะฮองกง

นําทานเริ่มขอพร เจาแมกวนอิม จากนั้นนําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอีย๊ เทพเจาแหงโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง
หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจากพระสังฆจาย ได

จากนั้นนําทาน ขามสะพานตออายุ ซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเรื่อง
ความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากนั้นใหทานไดรับ
พลังจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวาเป็นจุดรวมรับพลังท่ีดีท่ีสุดของฮองกง

จากนั้นนําทานเดินทางสู สํานักชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery) สํานักชีแหงน้ีเป็นสํานักชีในนิกายมหายาน และสรางในรูป
แบบสถาปัตยกรรมยอนยุคของศิลปะจีนสมัยราชวงศถังโดยเริ่มกอสรางขึ้นในปี 1934 และกอนจะไดรับการบูรณะใหมในรูป
แบบของราชวงศถัง (ค.ศ 618–907) ในปี 1990

นอกจากน้ี เมื่อเดินขามสะพานมาจะเจอ สาธารณะหนานเหลียน สถาปัตยกรรมผสมระหวางจีนกับญ่ีป ุนเขาไวดวยกัน
ภายในรมรื่นเต็มไปดวยตนไมดอกไมนานาพันธุเป็นสวนหินท่ีสวยงามเป็นธรรมชาติท่ีมีตนบอนไซตัดแตงสวยงาม ไฮไลตตรง
สระน้ําใจกลางสวนท่ีมีปราสาทสีทองอรามตั้งตระหงานอยูใจกลางสระมีสะพานสีสมแดงชื่อ Pavilion of Absolute
Perfection ไมสามารถเดินเขาไปดานในได

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟตชาบู

ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดตั้งจิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง
จากนั้นใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงิน
ทอง เชื่อกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะชวยปัดเปาสิ่งชั่วรายออกไป และนําพาสิ่งดีๆเขามา

นําทานเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรรี่ ท่ีขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชน ท่ีไดรับรางวัลอันดับเย่ียม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮ
วงจุย โดยการยอใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครื่องประดับ ไมวาจะเป็น จ้ี แหวน กําไล เพ่ือใหเป็นเครื่องประดับติดตัว
และเสริมดวงชะตา

นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก หรือสัตวนําโชคอยางป่ีเสี่ยะ อิสระใหทานไดเลือกชื้อเป็น
ของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึก หรือนําโชคแดตัวทานเอง

นําทาน ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนเนมตางๆ

้ ่ ้ ้ ่ ้ ่



จากนั้นอิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิง ยานจิมซาจุย มักจะตั้งตนกันท่ีสถานีจิมซาจุย มีรานขายของท้ังเครื่องหนัง,
เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบท่ีเป็นของพ้ืนเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอน
มากมาย

มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู
และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซ้ือ ไมวาจะเป็น COACH,
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย

ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอด
ตระการตาท่ีไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ีย่ิงใหญท่ีสุดของโลกครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคาร
ตึกระฟาสําคัญตางๆท่ีตั้งอยูสองฟากฝ่ังของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟาของตึกเหลาน้ีประดับไปดวยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตชก็จะ
สองแสงสวางตระการตาเป็นสีตางๆ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูหานยาง

พักท่ี Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา

วิคตอเรียพีค

รีพัลสเบย

องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย

สะพานตออายุ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร เมนู ติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง

ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะฮองกง วิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด เพราะนักทอง
เท่ียวท่ีไดไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮองกงไดท้ังหมด ตั้งแตอาว
วิคตอเรีย ตึกระฟา เรือเฟอรรี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ําคืนของฝ่ังเกาลูน ท้ังหมดสราง
ตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย

เป็นอาวท่ีอยูตอนใตของเกาะฮองกง ซ่ึงตํานานวาไววาชื่อรีพัลสท่ีแปลวาขับไลน่ันคือการ
ขับไลโจรสลัดท่ีคอยมาปลนเรือท่ีคาขายในบริเวณอาวน้ี

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญท่ีตั้งอยูท่ีบริเวณศาลเจาท่ีตั้งอยูบนอาวรีพัลสเบย โดย
เป็นองคเทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถขามสะพานตออายุ
ท่ีอยูบริเวณใกลๆ ซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปี

เป็นสะพานศักดิส์ิทธิท่ี์อยูใกลๆ กับองคเจาแมกวนอิมหาดรีพัสเบย ซ่ึงเชื่อกันวาหากได
ขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปี หรือถาคนโสดมาเดินขามสะพานน้ีก็จะมีคูครองไดใน
เร็ววัน



วัดชีหลิน (วัดนางชี)

สวนหนานเหลียน

วัดน้ีตั้งอยูในเขตไดมอนดฮิลลของฮองกง สรางขึ้นในรูปแบบของราชวงศถัง ซ่ึงการสราง
โดยไมใชตะปูเลย บรรยากาศภายในวัดนั้นสวยงามและเงียบสงบมาก มีบอบัวและตน
บอนไซดัดไดรูปทรงสวยงาม ขางในวัดแตละหองก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูภายใน
นอกจากน้ียังมีสํานักชี หอพักนักทองเท่ียว รานอาหาร และอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นสวนแบบจีนท่ีตั้งอยูบนเนินเขาไดมอนดท่ีเขตเลากูนของฮองกง สวนน้ีเกิดขึ้นมาจาก
โครงการรวมกันระหวางสํานักชิลิน (Chi Lin Nunnery) ของจีนและรัฐบาลฮองกง สวน
แหงน้ีมีพ้ืนท่ี 3.5 เฮกตาร โดยไดรับการออกแบบบนเนินเขาในรูปแบบสวนของราชวงศ
ถัง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟตชาบู

วัดแชกงหมิว

โรงงานจิวเวอรรี่

รานหยกฮองกง

ดิวต้ีฟรี

 บาย

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือบูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

เขาชมโรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

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

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



วันท่ี 3 กระเชาสถานี Tung Chung - กระเชานองปง 360 องศา - วัด
โปหลิน - พระพุทธรูปเทียนถาน - หมูบานวัฒนธรรมนองปง -
ซิตี้ เกท เอาทเล็ท - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทา
อากาศยานดอนเมือง

โอเชี่ยนเทอรมินัล

A SYMPHONY OF LIGHTS

โอเชี่ยนเทอรมินัลหางสรรพสินคายักษใหญ ท่ีมีความยาวตั้งแตทาเรือสตารเฟอรรี่ ไปตาม
ถนน Canton ระยะทางกวาครึ่งกิโลเมตร ภายในมีรานคาตางๆ มากกวา 700 ราน ซ่ึง
เรียกไดวา มาท่ีน่ีทีเดียวมีครบทุกอยางท่ีอยากได

เป็นการจัดแสดงแสงสีและเสียง ซ่ึงจะถูกกจัดทุกๆ สองทุมถาอากาศดี เป็นโชวท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ หานยาง

 Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา ขนมจีบกุง กวยเตี๋ยวหลอด โจก เป็นตน

จากนั้นนําทานเดินทางสู สถานีตงชุง เพ่ือขึ้น กระเชาลอยฟานองปิง 360 องศา

นําทานไปยังเกาะลันเตาเพ่ือนมัสการพระใหญ ณ วัดโปวหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา องคพระสรางทองสัมฤทธิ ์
160 ชิ้น องคพระพุทธรูปหันพระพักตรไปทางเหนือสูจีนแผนดินใหญ ประดิษฐานอยูโดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว
หากนับรวมฐานแลวมีความสูงท้ังสิ้น 34 เมตร คากอสรางพระพุทธรูป 60 ลานเหรียญฮองกง

กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบธรรมดา (พ้ืนทึบ) เป็นกระเชาคริสตัล (พ้ืน
กระจกใส) สามารถแจงหัวหนาทัวรได โดยเพ่ิมเงิน ทานละ 100 เหรียญฮองกง

นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ใหทุกทานไดตั้งจิตอธิษฐานขอพรไมวาจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การ
เงิน เน่ืองจากองคพระเป็นปรางคประทานพร จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึ้นชมฐานองคพระไดโดยจะมีบันไดทอดยาว
จํานวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นท่ีประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแกว) และพระพุทธรูปหยกขาว ท่ีอัน
เชิญมาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ํามัน

ไมรวมคาเขาชม ทานละ 60 เหรียญฮองกง

หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได และยังมีรูปป้ันของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายาน
ประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ

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

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปิง ใหทานไดอิสระเท่ียวชม รานคา รานอาหาร บริเวณหมูบานจําลอง
แหงน้ีทานจะไดพบความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมด้ังเดิมไวไดอยางลงตัว

่ ์ ่



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

จากนั้นใหทานอิสระชอปป้ิง ท่ีหางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปป้ิงสินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET
สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เชน COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวาจะเป็น BURBERRY
รวมท้ังรองเทากีฬามากมายหลายย่ีหอ และชั้นใตดินจะมีซุปเปอรมาเก็ตขนาดใหญใหทานไดเลือกซ้ือสินคา ไมวาจะเป็น ของกิน
ของใช หรือวาผลไมสดๆ จับจายกันไดอยางจุใจ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน CHEK LAP KOK เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ

21.05 น. นําทานเดินทางสู สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD503

23.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

กระเชาสถานี Tung Chung

กระเชานองปง 360 องศา

วัดโปหลิน

พระพุทธรูปเทียนถาน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร เมนู ติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง

สถานี TUNG CHUNG เป็นสถานีเพ่ือขึ้น กระเชาลอยฟานองปิง 360 องศา ไปยังเกาะ
ลันเตา เปล่ียนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหวางเดินทางจากท่ีสูง อีกท้ังยัง
สามารถชื่นชมพระใหญ พระพุทธรูปน่ังปรางสมาธิทองสัมฤทธิก์ลางแจงท่ีใหญท่ีสุดใน
โลก

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง ซ่ึงเป็นโปรเจ็คการสนับสนุนการ
ทองเท่ียวในเกาะลันเตา

เป็นวัดท่ีตั้งอยูท่ีเมือง Ngong Ping เกาะ New Territories มีพระใหญท่ีชาวฮองกงชาว
ไทย ชาวจีน มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมีความนาเล่ือมใสศรัทธา
และอลังการ

เป็นพระท่ีศักดิส์ิทธิอั์นดับตนๆ ของฮองกง ทีอยูคูกับวัดท่ีเกาแกท่ีสุดอีก 1 วัด คือวัดโป
หลิน ตั้งอยูท่ีเกาะลันเตา หลวงพอโตสูง 34 เมตร (112 Ft) น้ําหนักกวา 250 ตัน
ประดิษฐานอยูบนยอดเขาโปหลิน อยูคูกับวัดโปหลิน โดดเดนสังเกตไดจากมุมไกล องค
พระน่ังอยูบนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถขวาและแบพระหัตถดานซายไวบนตัก พระเนตร
มองลงมาดวยความเป่ียมเมตตา พระใหญเทียนถัน เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ ์โครงเป็น
เหล็กกลาแลวครอบดวยเน้ือสัมฤทธิ ์ท่ีฐานองคพระมีรูปป้ันเทพธิดากําลังถวายเครื่องสัก
การะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นท่ีมาของชื่อพระพุทธ
รูปเทียนถานบนยอดเขาน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



 หมายเหตุ กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบธรรมดา (พ้ืนทึบ) เป็นกระเชาคริสตัล (พ้ืน
กระจกใส) สามารถแจงหัวหนาทัวรได โดยเพ่ิมเงิน ทานละ 100 เหรียญฮองกง

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

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

หมูบานวัฒนธรรมนองปง

ซิต้ี เกท เอาทเล็ท

 บาย

เป็นหมูบานวัฒนธรรมบนท่ีราบสูงทางตะวันตกของเกาะลันเตา มีเนินเขาหลายแหงใน
บริเวณใกลเคียงซ่ึงเป็นแหลงทองเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียว ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นมาเพ่ือนสง
เสริมการทองเท่ียวของเกาะลันเตา

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงท่ีมีแบรนนานาชาติกวา 80 ย่ีหอซ่ึงตลอดท้ังปีมี ซ่ึงแทบจะ
สวนลดอยูอยางนอย 30% ตลอดปี

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานดอนเมือง

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

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



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

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

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

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

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

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

ตอทานในระยะเวลาท่ีเดินทางชวงเทศกาลปีใหม และสงกรานต  เพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

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
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-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 รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

- คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 เหรียญ/ทริป/ตอทาน

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได

หมายเหตุ
- หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

- เด็กทารกอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทานละ 7,900 บาท 

- คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น

- ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 200 เหรียญ /ทริป/ทาน 

- ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮองกงรวมกับการทองเท่ียวแหงเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ,
ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก และรานจิวเวอรรี่ ซ่ึงจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึง
อยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็น
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกแหง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก
เก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน

- โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็นหลัก

- ท่ีฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซ้ือไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ โดย
ไมมีการบังคับลุกทัวรท้ังสิ้น แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

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

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ
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3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

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
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


