
 

 
 

 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทบัใจกับหอไอเฟล 
เดอะปาริเซียน – เวเนเช่ียน – ฮ่องกง 

04.00 น พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจ้าหน้าท่ีท าการ
เช็คอินตัว๋ 

06.45 น. บินลดัฟ้าสู ่มาเก๊า โดยเทีย่วบิน FD760  



10.20 น. ถึง สนามบินมาเก๊า หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดินทางสู ่มาเก๊า ซ่ึง เ ป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์
อนัยาวนาน และนา่สนใจในอดีตมาเก๊าเ ป็นเพียงแคห่มูบ่้านเกษตรกรรมและประมงเ ล็กๆ โดยมีชาวจีน
กวางตุง้และฟูเจ้ียนเป็นชนชาติดั้ง เ ดิม จนมาถึงชว่งต้นศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสได้เ ดินเ รือเข้ามายัง
คาบสมทุรแถบน้ีเพื่อติดตอ่คา้ขายกบัชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยูใ่นแถบน้ี ท่ีส าคัญคือชาวโปรตุเกสได้
น าพาเอาความเจริญรุง่เรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเข้ามาอยา่งมากมาย 
ท าให้มาเกา๊กลายเป็นเมอืงท่ีมกีารผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลง ตัว จนเ รียก
ไดว้า่เป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” จากนั้ นน าทา่นเ ดินทางสู่ วัดอาม่า  เ ป็นวดัท่ีเกา่แกท่ี่สุดและเก็บรักษา
ศิลปะวตัถุเกา่แกซ่ึ่งมมีลูคา่มหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีคงอยูม่าได้ยาวนานท่ีสุดของมาเก๊า 
ในบริเวณวดัมีศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม ่
กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพทุธ ZHENJIAO CHANLIN น าทา่นผา่นชม เ จ้าแม่กวนอิมริม
ทะเล หรือเจ้าแมก่วนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกวา่ 1.8 ตัน 
ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเ รืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับ
ตา เจา้แมก่วนอิมองค์น้ีเป็นเจา้แมก่วนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองค์เจ้าแมก่วนอิม แตว่า่กลับมีพระพักตร์เ ป็น
หน้าพระแมม่ารี ท่ีเป็นเชน่น้ีกเ็พราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสร้าง ข้ึนเพื่อเ ป็นอนุสรณ์ให้กบัมา
เกา๊ในโอกาสท่ีสง่มอบมาเกา๊คืนให้กบัจีน และน าทา่นชม วิหารเซนต์ปอล  โบสถ์แหง่น้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของ
วทิยาลยัเซนต์ปอล ซ่ึงกอ่ตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวนัตกแห่ง
แรกของเอเชียตะวนัออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างข้ึนในปี 1580 แตถู่กท าลายถึงสองคร้ัง ในปี 1595 และ 1601 
ตามล าดบั จนกระทัง่เกดิเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั้งวทิยาลยั และโบสถ์ถูกท าลายจนเหลือแตด่้านหน้าของตึก
ฐานโบสถ์สว่นใหญ ่และบนัไดดา้นหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตก
และมอียูท่ี่น่ีเพียงแหง่เดียวเทา่นั้นในโลก 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)   

ถา้เมื่อไหร่กต็ามทีค่ณุมาเยือนมาเกา๊ “ทาร์ตไข่” คอืขนมทีจ่ะตอ้งลองทาน  ถา้ไม่ไดล้องทาน จะถือวา่พลาดมาก เพราะ
ทาร์ตไข่ของมาเกา๊ แป้งจะบางและกรอบมาก ส่วนสงัขยาจะหอมและหวานแตไ่ม่มาก ยิ่งถา้ไดท้านตอนทีเ่พิ่งอบเสร็จรอ้นๆ  
บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก   

จากนั้ นน าทา่นเ ดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ใ ห้ทา่นได้สัมผัสบรรยากาศ  จากนั้ นเก็บภาพ
ประทบัใจกบัหอไอเฟล ท่ีจ าลองมาจากฝร่ังเศส  ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมาเก๊าถือได้วา่เ ป็นหอไอเฟลจ าลองท่ีใหญ ่
ท่ีสุดและเหมอืนจริงท่ีสุดในโลก โดยมกีารประดบัไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ช ั้น โดยทา่น
สามารถข้ึนไปชมววิท่ีช ั้น 7 และ ช ั้น 37 โดยท่ีช ั้นน้ีทา่นจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามา
ของฝ่ังโคไทของมาเกา๊ สามารถข้ึนชมววิไดต้ั้งแตเ่วลา 10.00-22.00 น. (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)   น าทา่นเ ย่ียมชม 
THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญทา่นสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกสัแห่ง
ใหมข่องเอเชียภายในพร้อมสรรพดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้ความบนัเทิง และสถานท่ีช ้อปป้ิงท่ีแกรนด์
แคนแนลช๊อป พบกบัร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกวา่  350 ร้าน  อาทิ Rolex, Emporio Armani, Gucci, 
HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, 
Converse, Guess เป็นตน้ นอกจากร้านคา้แบรนด์เนมแลว้ ภายในยงัมีร้านอาหารภ ัตตาคารตา่งๆ ให้ทา่นได้
เลือกลองทานกวา่   30 ร้าน หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมอียูท่ั้งหมด 4 โซนใหญ ่แตใ่นส่วนของคาสิโนนั้ น
เด็กอายุต ากวา่ 20 ปีจะไมส่ามารถเขา้ไปในบริเวณดา้นในได ้



 หรือหากทา่นตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศ สามารถนั่งเรือกอนโดล่าได ้โดยจะมีคา่ใชจ่้าย ทา่นละ  128 เหรียญฮ่องกง 
โดยสามารถนั่งไดล้ าละ  4 ทา่น  เรือจะล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ให้ทา่นไดช้มบรรยากาศ  2 ข ้างทาง  ใชเ้ วลา
ล่องประมาณ  15 นาท ี

**อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเส่ียงโชค หรือเลือกซ้ือสินค้า **  
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์ร่ี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) 

ทีพ่กั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน 
 
 

วันทีส่อง       วิคตรอเรีย พคี-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซ าขึ้น ช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ ง ก๋วยเตี๋ยว

หลอด โจ๊ก เป็นต้น (2)   
จากนั้นน าทา่นเท่ียวเกาะฮอ่งกง เก็บภาพประทับใจกบั VICTORIA PEAK จุดชมวิวสวยท่ีสุดของฮอ่งกง 
สัมผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดชื่น ทา่นสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลูนได้ทั้ง เกาะ
อยา่งชดัเจน ทั้งน้ียงัต่ืนตากบัตึกระฟ้าท่ีสูงตระหงา่นและอาคารตา่งๆ ท่ีกอ่สร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึก
เซ็นทรัลพลาซา่ ตึกไชนา่แบงค์และตึกอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ช ั้นน าของฮอ่งกงพร้อมทั้งถา่ยภาพอัน
สวยงามนา่ประทบัใจ น าทา่นเย่ียมชม จากนั้นน าทา่นนมสัการขอพรส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเพื่อเ ป็นสิริมงคลท่ีบริเวณ
ชายหาด รีพลัส์เบย์ โดยเชื่อวา่ ณ บริเวณหาดรีพลัส์เบย์ เป็นจุดท่ีมฮีวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของเกาะฮอ่งกง น าทา่นเ ร่ิม
ขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นน าทา่นขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย  เทพเจา้แหง่โชคลาภ ความมัน่คง ทรัพย์สินเ งิน
ทอง  หรือถา้ทา่นไหนมลูีกยาก กส็ามารถขอพรเร่ืองลูกจาก พระสังฆจาย ได้ จากนั้นน าทา่น  ข้ามสะพานต่อ
อายุ ซ่ึงเชื่อกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมอีายุเพิ่มข้ึน 3 ปี  หรือคนโสด จะเ ลือกขอคู ่หรือขอพรเ ร่ืองความรัก จาก
เทพเจา้แหง่ความรักกไ็ด ้ จากนั้นขอพรเร่ืองการเดินทาง ให้เ ดินทางปลอดภ ัยจาก  เ จ้าแม่ทับทิม  จากนั้ นให้
ทา่นไดรั้บ พลังจากศาลาแปดทศิ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดรวมรับพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮอ่ง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
น าทา่นเดินทางสู ่วัดแชกงหมิว ให้ทา่นไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ทา่นได้ตั้ง จิตอธิษฐาด้าน
หน้าองค์เจา้พอ่แชกง จากนั้นให้ทา่นหมนุกงัหันทองแดงจะมีกงัหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถึง เ ดินทาง
ปลอดภยั, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกนัวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง  จะชว่ย
ปัดเป่าส่ิงช ัว่ร้ายออกไป และน าพาส่ิงดีๆเขา้มา 

ต  านานวดัแชกง หรือเรียกอีกชือ่หน่ึงวา่ “วดักงัหันลม” เป็นอีกหน่ึงวดัทีม่ีประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน สร้างมาต ั้งแต ่
300 ปีกอ่น ตามต  านานเล่ากนัวา่ไดม้ีโจรสลดัตอ้งการที่จะมาปล้นชาวบา้น เมื่อนายพลแชกงรู้เ ข ้าก็ได้บอกให้

ชาวบา้นพบักงัหันลมแลว้น าไปตดิไวท้ีห่น้าบา้น ปรากฎวา่โจรสลดัไดจ้ากไปและไม่ไดท้  าการปล้น ชาวบา้นจึงมีความเชื่อ
วา่กงัหันลมนั้นชว่ยขจัดส่ิงช ัว่รา้ยทีก่  าลงัจะเขา้มา และน าพาส่ิงดีๆมาสู่ตน จึงไดส้รา้งวดัแชกงแห่งน้ีชึ้น เพื่อระลึกถึงนายพล
แชกง และเป็นทีส่กัการะบชูาเพื่อไม่ให้มีส่ิงไม่ไดเ้กดิขึ้น 

น าทา่นเย่ียมชม  โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนชื่อของฮอ่งกงพบกบังานดีไชน์ท่ีได้รับรางวลัอันดับเ ย่ียม และใช ้ใน
การเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ โดยการยอ่ใบพดัของกงัหันวดัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดับ ไมว่า่จะเป็น จ้ี  แหวน  
ก  าไล เพื่อให้เป็นเคร่ืองประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา น าทา่นชม ร้านหยก  มีสินค้ามากมายเกี่ยวกบัหยก 
อาทิ ก  าไลหยก  หรือสัตวน์ าโชคอยา่งป่ีเส่ียะ  อิสระให้ทา่นได้เ ลือกชื้อเ ป็นของฝาก หรือเป็นของ ท่ีระลึก 
หรือน าโชคแดต่วัทา่นเอง น าทา่นเดินทางสู ่วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง  จะเ รียกวดัน้ีวา่ หวอ่งไทซิ่น) 



เป็นวดัเกา่แกอ่ายุกวา่ร้อยปี โดยชาวฮอ่งกงสว่นใหญเ่ดินทางมาวดัน้ีเพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง  ไร้โรคภ ัย 
ซ่ึงวดัแหง่น้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองค์อยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้เซียน  

วธีิการอธิษฐานขอคู ่ข ั้นแรกกท็  าน้ิวตามแบบในรูปเลยเอาน้ิวโป้งกดปลายน้ิวนาง แล้วเ อาน้ิวกอ้ยสอดเข ้าไปในรู
ของน้ิวนางท ัง้ 2 ขา้ง คอ่ยๆ ท  า ใจเย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ตอ้งตกใจวา่จะท  าไดม้ ั้ย เพราะบริเ วณ

ดา้นขา้งจะรูปสาธิตวธีิการอธิษฐานโดยละเอียดอีกครั้ง 

บริเวณดา้นขา้งวดัจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรือเทพเจา้หยกโหลว หรือท่ีรู้จักกนัในนามเทพเจ้า
แหง่จนัทรา เทพเจา้แหง่ความรัก และการแตง่งาน โดยเทพเจา้หยกโหลวจะคอยท าหน้าท่ีจดรายชื่อคูรั่ก จึง
เชื่อกนัวา่สมุดท่ีผู ้เฒา่ถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคูรั่กท่ีจะได้รับค าอวยพรให้อยูคู่ก่นัอยา่งร่มเ ย็นเป็นสุข                
น าทา่น ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ให้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือสินค้าแบรนเนมตา่งๆ  จากนั้ นอิสระ
ให้ทา่นเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุย่มกัจะตั้งต้นกนัท่ีสถานีจิมซาจุย่  มีร้านขายของทั้ง เคร่ืองหนัง , 
เคร่ืองกฬีา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮอ่งกงอยูด่้วยและตามซอก
ตึกอนัซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมทีางเชื่อมติดตอ่กนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได้  ให้แบรนด์ดังมากมาย
ให้ท่านได้เ ลื อก ซ้ือ ไม่ว่าจะเ ป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, 

GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย  

*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย* 
ทีพ่กั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน 
 

วันทีส่าม       กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)   
จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่สถานีตงชุง เพื่อข้ึน กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา  

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสียว สามารถอพัเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พื้นทบึ) เป็นกระเชา้คริสตลั (พื้น
กระจกใส) สามารถแจ้งหัวหน้าทวัร์ได ้ โดยเพิ่มเงิน ทา่นละ  100 เหรียญฮ่องกง/เทีย่ว      

ไปยงัเกาะลนัเตาเพื่อนมสัการพระใหญ ่ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกวา่พระใหญล่นัเตา องค์พระสร้างทอง
สัมฤทธ์ิ 160 ชิ้น องค์พระพทุธรูปหันพระพกัตร์ไปทางเหนือสูจี่นแผน่ดินใหญ ่ประดิษฐานอยูโ่ดยมีความสูง 
26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนับรวมฐานแลว้มคีวามสูงทั้ง ส้ิน 34 เมตร คา่กอ่สร้างพระพุทธรูป 60 ล้าน
เหรียญฮอ่งกง   โดยพระพทุธรูปมชีื่อเรียกอยา่งไมเ่ป็นทางการวา่ พระใหญเ่ทียนถาน ประดิษฐานบนแทน่
บูชามคีวามสูงเทา่กบัตึก  3 ช ั้น  ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเ ทียนถานในปักกิ่ง  น าทา่นขอพร 
พระใหญ่เทยีนถาน ณ ลานอธิษฐาน  ให้ทุกทา่นไดต้ั้งจิตอธิษฐานขอพรไมว่า่จะเป็นเ ร่ืองสุขภาพ การงาน 
การเงิน เน่ืองจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร  จากลานอธิษฐาน ทา่นสามารถเดินข้ึนชมฐานองค์พระได ้
โดยจะมบีนัไดทอดยาวจ านวน  268 ขั้น  บริเวณฐานพระพทุธรูป เป็นท่ีประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระ
เข้ียวแกว้)  และพระพทุธรูปหยกขาว ท่ีอันเชิญมาจากศรีลังกา  ภาพวาดพุทธประวติัโดยวาดจากสีน ้ ามนั             
(ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ  60 เหรียญฮ่องกง)  หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้  และยังมีรูปป้ันของ
เทพธิดาถวายเคร่ืองสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยูร่อบๆ บริเวณฐานองค์พระ
นอกจากน้ีทา่นยงัสามารถเขา้ชม วัดโป่วหลิน   ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง  5 
พระองค์ ณ อาคารหมืน่พทุธ  โดยบนหลงัคาวดัจะมสัีตว์มงคลตรงมุมของหลังคา ห้ามน าเคร่ืองเซน่ไหวท่ี้



ประกอบดว้ยเน้ือสัตวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด จากนั้นให้ทา่น อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ให้
ทา่นไดอิ้สระเท่ียวชม ร้านคา้ ร้านอาหาร  บริเวณหมูบ่้านจ าลองแห่ง น้ีทา่นจะได้พบความสนุกท่ีสามารถ
ผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั  

แวะพกัเหน่ือย หาของอร่อยกนิ แนะน าบวัลอยหยินหยาง บวัลอยทีผ่สมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวัระหวา่งงาด า (สีด า) กบั
กระท ิ(สีขาว) ให้ความสดชืน่ไม่น้อย เร่ืองความอร่อยพูดไดค้  าเดียว “ตอ้งลอง”    
หมายเหตุ: กรณกีระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การเปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพ่ือน าท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้า

ผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ  20 เหรียญฮ่องกง  
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

จากนั้นให้ทา่นอิสระชอ้ปป้ิง  ท่ีห้างดัง  CITYGATE OUTLET MALL ให้ทา่นช ้อปป้ิงสินค้าตามอัธยาศัย 
กบั OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE 
หรือวา่จะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเทา้กฬีามากมายหลายย่ีห้อ และช ั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาด
ใหญใ่ห้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรือวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ 
***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** 

21.35 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู ่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่FD503 

23.20 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
*********************************************** 

หมายเหตุ :: โปรแกรมทวัร์การเดินทางอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีท่กุคร้ังก่อนท าการ  
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **  

*** ขอบพระคุณทกุท่านทีใ่ช้บริการ *** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ เด็ก

มเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

17 – 19 มกราคม 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

21 – 23 กุมภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

23 – 25 กุมภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

09 – 11 มนีาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

14 – 16 มนีาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

16 – 18 มนีาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

23 – 25 มนีาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

28 – 30 มนีาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 



30 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

04 – 06 เมษายน 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

12 – 14 เมษายน 2562 23,999 23,999 22,999 3,500 

14 – 16 เมษายน 2562 23,999 23,999 22,999 3,500 

20 – 22 เมษายน 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

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

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์้องถิน่***  

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทิป ท่านละ 200 เหรยีญ /ทรปิ/ท่าน 

 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมืองจีนเ พ่ือโปรโมทสินค้าพ้ืนเมือง ในนามของร้าน
รัฐบาล คือ บัวหิมะ ผ้าไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ 

ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทกุท่านว่า ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่
กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุก

เมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน  

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมกีารสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เ ป็นหลกั 
 หมายเหตุ ท่ีฮอ่งกงมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหนา่ยวนัสุดท้ายลูกทัวร์ทา่นใดสนใจสามารถซ้ือได้แตถ่้าทา่นใดไม ่

สนใจกไ็มต่อ้งซ้ือ โดยไมม่กีารบงัคับลุกทัวร์ทั้งส้ิน แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
  คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีม ี
  คา่น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      
  คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
  คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น   
  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามราย  
  คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบุในรายการ     
  คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเ ดินทาง คา่โทรศัพท์ คา่โทรศัพท์ทางไกล คา่

อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด มนิิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

  คา่ทิปคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 200 เหรียญ/ทริป/ตอ่ทา่น 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 



เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน  ภายใน  1 วนั หลังจากการจอง    

เพื่อส ารองท่ีนั่ง  
2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช  าระเ งินคา่บริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดกอ่นวนัเ ดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่  าระเงิน หรือช  าระเงินไมค่รบภายในก  าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการ
จา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ให้ถือวา่นักทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษทัเชน่ แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท ากา รของทางบริษัท ดัง น้ี  วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปี
นั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเ ท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู ้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อ
แจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไมรั่บยกเลิกการจองผา่นทางโทรศัพท์ไมว่า่กรณี
ใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเ ร่ืองขอรับเ งิน
คา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช  าระเ งิน
คา่บริการตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถว้น โดยมเีง่ือนไขการคืนเ งินคา่บริการ
ดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของเงินคา่บริการ  
2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของเงินคา่บริการ 
2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช  าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช  าระแลว้เ น่ืองในการเตรียมการจัดการน าเ ท่ียวให้แก ่
นักทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเ ง่ือนไข หรือเ ท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 
กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทั้งหมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษทัเชน่ แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดัง น้ี  วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปี
นั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนีักทอ่งเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  
 

 
 

 
 



เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้วีตัถุประสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเ ดินทางหรือใช ้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืงด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเ งินคา่บริการไมว่า่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แกท่า่น 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเ ดินทางในกรณีท่ีมีนักทอ่งเ ท่ียวร่วมเ ดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น โดย
จะแจง้ให้กบันักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเ ดินทางส าหรับประเทศท่ีไมม่ีวีซา่  
และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเ ท่ียวทุกทา่นยินดีท่ีจะช  าระ
คา่บริการเพิ่มจากการท่ีมนีักทอ่งเท่ียวรว่มเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทก  าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรา
ยินดีท่ีจะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กบัทางบริษทัพร้อมการช  าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเ ดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ง น้ี  บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย
ของนักทอ่งเท่ียวสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใช ้จา่ยใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักทอ่งเ ท่ียวท่ีมิได้
เกดิจากความผิดของทางบริษทั เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเห ตุ ความเ จ็บป่วย 
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน 
เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเ งินตราตา่งประเทศ 
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชื้อเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไมม่อี านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตม่ีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี  านาจของบริษัทก  ากบัเทา่นั้น  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภ ัณฑ์ไมเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิ้น 

และรวมกนัทุกชิ้นไมเ่กนิ 1,000 มลิลิลิตร โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา
ให้เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั้ น ถ้าส่ิงของดังกลา่วมีขนาด
บรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ีก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเทา่นั้น  

2. ส่ิงของท่ีมลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเ น้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่
เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดตอ่ท่ีจะมาจากส่ิงเหลา่น้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเ สียคา่ปรับ
ในอตัราท่ีสูงมาก  


