วันแรก

กรุงเทพ - ฮ่ องกง - เกาะลันเตา – วันโป่ วหลิน - CITYGATE OUTLET

04.00 น

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจ้าหน้าที่ทาการเช็คอิน
ตัว๋
บินลัดฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน FD508
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื อง นาท่านออกจากสนามบิ น ณ ทางออก
EXIT B
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

06.30 น.
10.15 น.
กลางวัน

เย็น

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ สถานีตงชุ ง เพื่อขึ้น กระเช้ าลอยฟ้ านองปิ ง 360 องศา กรณี ถา้ ลูกค้าอยากท้าทาย
ความหวาดเสี ยว สามารถอัพเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พื้นทึบ) เป็ นกระเช้าคริ สตัล (พื้นกระจกใส)
สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ได้ โดยเพิ่มเงิน ท่านละ 100 เหรี ยญฮ่องกง/เที่ยว ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระ
ใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน หรื อ นิ ยมเรี ยกว่าพระใหญ่ลนั เตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรู ป
หันพระพักตร์ ไปทางเหนื อสู่ จีนแผ่นดิ นใหญ่ ประดิษฐานอยูโ่ ดยมีความสู ง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หาก
นับรวมฐานแล้วมีความสู งทั้งสิ้ น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรู ป 60 ล้านเหรี ยญฮ่องกง โดยพระพุทธรู ปมี
ชื่ อเรี ยกอย่างไม่เป็ นทางการว่า พระใหญ่เที ยนถาน ประดิ ษฐานบนแท่นบู ชามี ความสู ง เท่ากับ ตึ ก 3 ชั้น
ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปั กกิ่ง นาท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน
ให้ทุกท่านได้ต้ งั จิตอธิ ษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องสุ ขภาพ การงาน การเงิ น เนื่ องจากองค์พระเป็ นปรางค์
ประทานพร จากลานอธิ ษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบนั ไดทอดยาวจานวน 268
ขั้น บริ เวณฐานพระพุทธรู ป เป็ นที่ประดิษฐานของบรมสารี กธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) และพระพุทธรู ปหยกขาว
ที่อนั เชิ ญมาจากศรี ลงั กา ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสี น้ ามัน (ไม่ รวมค่ าเข้ าชม ท่ านละ 60 เหรี ยญ
ฮ่ องกง) หรื อชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสู งได้ และยังมีรูปปั้ นของเทพธิ ดาถวายเครื่ องสักการะตามความ
เชื่ อของนิ กายมหายานประดิ ษฐานอยู่รอบๆ บริ เวณฐานองค์พระ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าชม วัดโป่ ว
หลิน ภายในเป็ นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 5 พระองค์ ณ อาคารหมื่นพุทธ โดยบนหลังคา
วัดจะมีสัตว์มงคลตรงมุมของหลังคา ห้ามนาเครื่ องเซ่ นไหว้ที่ประกอบด้วยเนื้ อสัตว์เข้ามาไหว้เป็ นอันขาด
จากนั้นให้ท่าน อิสระ ณ บริ เวณหมู่ บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง ให้ท่านได้อิสระเที่ ยวชม ร้ านค้า ร้ านอาหาร
บริ เวณหมู่บา้ นจาลองแห่ งนี้ ท่านจะได้พบความสนุ กที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริ ญและวัฒนธรรม
ดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว แวะพักเหนื่ อย หาของอร่ อยกิน แนะนาบัวลอยหยินหยาง บัวลอยที่ผสมผสานกันได้
อย่างลงตัวระหว่างงาดา (สี ดา) กับกระทิ (สี ขาว) ให้ความสดชื่นไม่นอ้ ย เรื่ องความอร่ อยพูดได้คาเดียว “ต้อง
ลอง” หมายเหตุ: กรณีกระเช้ านองปิ งปิ ดซ่ อมบารุ ง หรื อปิ ดเนื่ องจากสภาพอากาศ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเป็ นรถโค้ ชของอุทยาน เพื่อนาท่ านขึ้นสู่ ยอดเขาแทน และจะทาการคื นเงินค่ าส่ วนต่ าง
กระเช้ าผู้ใหญ่ ท่านละ 40 เหรียญฮ่ องกง และเด็กท่ านละ 20 เหรียญฮ่ องกง
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย
กับ OUTLET สิ นค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรื อ
ว่าจะเป็ น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์ มาเก็ตขนาดใหญ่
ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า ไม่วา่ จะเป็ น ของกิน ของใช้ หรื อว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดิ นทาง ผ่ านสะพานชิ งหม่ า ติดอันดับเป็ นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็ นอันดับ 2
ของโลก และในปั จจุบนั อยูท่ ี่อนั ดับที่ 7 ของโลก ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทาง
รถวิง่ จานวน 6 ช่องทาง ส่ วนชั้นล่างใช้สาหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางสารองสาหรับรถยนต์ ในช่วง
ฤดูมรสุ มอีก 4 ช่องทาง เริ่ มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็ จในปี ค.ศ. 1997 ด้วยงบประมาณ 7.2 พันล้าน
เหรี ยญฮ่องกง
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง วิคตรอเรีย พีค-รีพลั ส์ เบย์ -วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้ าเซียน – ช้ อปปิ้ งจิมซาจุ่ย - A SYMPHONY
OF LIGHTS
เช้ า

กลางวัน

บริ การอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร บริ การท่ านด้ วยติ่มซาขึ้นชื่ อของฮ่ องกง อาทิ ฮะเก๋ า ขนมจีบกุ้ง ก๋ วยเตี๋ยว
หลอด โจ๊ ก เป็ นต้ น (2)
จากนั้นนาท่านขึ้นสู่ เขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศ
บริ สุทธิ์ สดชื่ น สามารถชมทัศนี ยภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลู นได้ท้ งั เกาะอย่างชัดเจน จุ ดนี้
สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ท้ งั วันซึ่ งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็ นก็
จะเป็ นวิวของตึกและอาคารสู งระฟ้ าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่ า, ตึก
ไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ต้ งั ของธุ รกิจ ชั้นนาของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ
จากนั้นนาท่านนมัสการขอพรสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็ นสิ ริมงคลที่บริ เวณชายหาด รีพลั ส์ เบย์ โดยเชื่อว่า ณ บริ เวณ
หาดรี พลั ส์ เบย์ เป็ นจุดที่มีฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง นาท่านเริ่ มขอพร เจ้ าแม่ กวนอิม จากนั้นนาท่านขอ
พร เทพเจ้ าไฉ่ ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่ ง โชคลาภ ความมัน่ คง ทรั พย์สินเงิ นทอง หรื อถ้าท่านไหนมี ลูกยาก ก็
สามารถขอพรเรื่ องลูกจากพระสั งฆจาย ได้ จากนั้นนาท่าน ข้ ามสะพานต่ ออายุ ซึ่ งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมี
อายุเพิ่มขึ้น 3 ปี หรื อคนโสด จะเลือกขอคู่ หรื อขอพรเรื่ องความรัก จากเทพเจ้าแห่งความรักก็ได้ จากนั้นขอ
พรเรื่ องการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภัยจาก เจ้ าแม่ ทบั ทิม จากนั้นให้ท่านได้รับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือ
ว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธู ปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ต้ งั จิตอธิ ษฐานด้านหน้า
องค์เจ้าพ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกงั หัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย,
สุ ขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปั ดเป่ าสิ่ งชัว่
ร้ายออกไป และนาพาสิ่ งดีๆเข้ามา ตานานวัดแชกง หรื อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็ นอีกหนึ่งวัดที่มี
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปี ก่อน ตามตานานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการที่จะมาปล้น
ชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู ้ เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนาไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจร
สลัดได้จากไปและไม่ได้ทาการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัดสิ่ งชัว่ ร้ายที่กาลังจะเข้ามา
และนาพาสิ่ งดีๆมาสู่ ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่ งนี้ ช้ ึ น เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็ นที่สักการะบูชาเพื่อ
ไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกิดขึ้น นาท่านเยีย่ มชม โรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัล
อันดับเยีย่ ม และใช้ในการเสริ มดวงเรื่ องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทาเป็ นเครื่ องประดับ
ไม่วา่ จะเป็ น จี้ แหวน กาไล เพื่อให้เป็ นเครื่ องประดับติดตัว และเสริ มดวงชะตา นาท่านชม ร้ านหยก มีสินค้า
มากมายเกี่ ยวกับหยก อาทิ กาไลหยก หรื อสัตว์นาโชคอย่างปี่ เสี่ ยะ อิสระให้ท่านได้เลื อกชื้ อเป็ นของฝาก
หรื อเป็ นของที่ระลึก หรื อนาโชคแด่ตวั ท่านเอง นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรี ยกวัด
นี้วา่ หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่ วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้ เพื่อขอพรให้สุขภาพ
แข็งแรง ไร้โรคภัย ซึ่ งวัดแห่ งนี้ เป็ นที่ประดิ ษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพ
หวังต้าเซี ยน วิธีการอธิ ษฐานขอคู่ ขั้นแรกก็ทานิ้ วตามแบบในรู ปเลยเอานิ้ วโป้ งกดปลายนิ้ วนาง แล้วเอา
นิ้วก้อยสอดเข้าไปในรู ของนิ้วนางทั้ง 2 ข้าง ค่อยๆ ทา ใจเย็นๆ ไม่ยากเกินไปแน่นอน ดูจากภาพไม่ตอ้ งตกใจ
ว่าจะทาได้ม้ ยั เพราะบริ เวณด้านข้างจะรู ปสาธิ ตวิธีการอธิ ษฐานโดยละเอียดอีกครั้ง บริ เวณด้านข้างวัดจะมี

เย็น

ศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรื อเทพเจ้าหยกโหลว หรื อที่รู้จกั กันในนามเทพเจ้าแห่ งจันทรา เทพเจ้า
แห่ งความรัก และการแต่งงาน โดยเทพเจ้าหยกโหลวจะคอยทาหน้าที่จดรายชื่อคู่รัก จึงเชื่ อกันว่าสมุดที่ผเู ้ ฒ่า
ถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รักที่จะได้รับคาอวยพรให้อยูค่ ู่กนั อย่างร่ มเย็นเป็ นสุ ข นาท่าน ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าปลอด
ภาษี ณ DUTY FREE ให้ทา่ นได้เลือกซื้ อสิ นค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ ง
ย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานี จิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่ องหนัง, เครื่ องกีฬา, เครื่ องใช้ไฟฟ้า, กล้อง
ถ่ า ยรู ป ฯลฯ และสิ น ค้า แบบที่ เ ป็ นของพื้ น เมื อ งฮ่ อ งกงอยู่ด้ว ยและตามซอกตึ ก อัน ซับ ซ้ อ นมากมายมี
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ งประกอบไปด้วยห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงราย
กันอยู่ และมีทางเชื่ อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดงั มากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ ไม่วา่ จะ
เป็ น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอี ก
มากมาย
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่ มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่าคื น การ
แสดงมัลติ มีเดี ยสุ ดยอดตระการตาที่ ได้รับการบันทึ กในกิ นเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสี ยงถาวรที่
ยิง่ ใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้ าสาคัญต่างๆที่ต้ งั อยูส่ องฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบน
ดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่ งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่ องแสงสว่างตระการตาเป็ นสี ต่างๆ แสดง
ให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม ฮ่ องกง – มาเก๊ า – วัดอาม่ า– เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอ
ไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ
เช้ า

บริ การอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร บริ การท่ านด้ วยติ่มซาขึ้นชื่ อของฮ่ องกง อาทิ ฮะเก๋ า ขนมจีบกุ้ง ก๋ วยเตี๋ยว
หลอด โจ๊ ก เป็ นต้ น (4)
นาท่านเดินทางสู่ มาเก๊ า โดยเรื อเฟอร์ รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ อนั
ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้
และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบ
นี้ เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิ คมอยูใ่ นแถบนี้ ที่สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพาเอาความ
เจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านสถาปั ตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทาให้มาเก๊า
กลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรี ยกได้ว่าเป็ น
"ยุโรปใจกลางเอเชีย" จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดอาม่ า เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่
ซึ่ งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมายเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมที่คงอยูม่ าได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริ เวณวัดมี
ศาลาซุ ้มประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL
OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN จากนั้นผ่านชม เจ้ าแม่ กวนอิมริ มทะเล หรื อเจ้า
แม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ทั้งองค์ มีความสู ง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บน
ฐานดอกบัวดู งดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรื องรองเหลื องอร่ ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิ
มองค์น้ ีเป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์ เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่
เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่ง

เทีย่ ง

เย็น
22.10 น.
23.55 น.

มอบมาเก๊าคืนให้กบั จี น และนาท่านชม วิหารเซนต์ ปอล โบสถ์แห่ งนี้ เคยเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยาลัยเซนต์
ปอล ซึ่ งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่ งแรกของเอเชี ย
ตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้ างขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึ งสองครั้ ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ
จนกระทัง่ เกิ ดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์
ส่ วนใหญ่ และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่
เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
ถ้าเมื่อไหร่ ก็ตามที่คุณมาเยือนมาเก๊า “ทาร์ ตไข่” คือขนมที่จะต้องลองทาน ถ้าไม่ได้ลองทาน จะถือว่าพลาด
มาก เพราะทาร์ ตไข่ของมาเก๊า แป้ งจะบางและกรอบมาก ส่ วนสังขยาจะหอมและหวานแต่ไม่มาก ยิ่งถ้าได้
ทานตอนที่เพิง่ อบเสร็ จร้อนๆ บอกได้เลยว่า ฟิ นมาก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO
ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จาลองมาจากฝรั่งเศส ซึ่ งหอไอเฟลที่มา
เก๊าถือได้วา่ เป็ นหอไอเฟลจาลองที่ใหญ่ที่สุดและเหมือนจริ งที่สุดในโลก โดยมีการประดับไฟทั้งหมด 6,600
ดวง และมีความสู งถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถขึ้นไปชมวิวที่ช้ นั 7 และ ชั้น 37 โดยที่ช้ นั นี้ ท่านจะสามารถ
มองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั่งโคไทของมาเก๊า สามารถขึ้นชมวิวได้ต้ งั แต่เวลา 11.00 - 22.00
น. (ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ ) นาท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิ โนหรู ระดับ 6 ดาว เชิ ญ
ท่านสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแห่ งใหม่ของเอเชี ยภายในพร้ อมสรรพด้วย สิ่ งอานวยความสะดวกที่ให้
ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้ งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้ านค้าแบรนด์เนมชื่ อดังมากมายกว่า 350
ร้ า น อาทิ ROLEX, EMPORIO ARMANI, GUCCI, HERMÈS, OMEGA, PANDORA, SWAROVSKI,
BVLGARI, ADIDAS, FILA, NIKE, PUMA, COACH, CHARLES & KEITH, CONVERSE, GUESS เป็ น
ต้น นอกจากร้านค้าแบรนด์เนมแล้ว ภายในยังมีร้านอาหารภัตตาคารต่างๆ ให้ท่านได้เลือกลองทานกว่า 30
ร้าน หรื อจะเสี่ ยงโชคคาสิ โน ซึ่ งมีอยูท่ ้ งั หมด 4 โซนใหญ่ แต่ในส่ วนของคาสิ โนนั้นเด็กอายุตากว่า 20 ปี จะไม่
สามารถเข้าไปในบริ เวณด้านในได้ หรื อหากท่านต้องการเปลี่ ยนบรรยากาศ สามารถนัง่ เรื อกอนโดล่ าได้
โดยจะมีค่าใช้จ่าย ท่านละ 128 เหรี ยญฮ่องกง โดยสามารถนัง่ ได้ลาละ 4 ท่าน เรื อจะล่องไปตามคลองเวนิ ช
ภายในโรงแรม ให้ท่านได้ชมบรรยากาศ 2 ข้างทาง ใช้เวลาล่องประมาณ 15 นาที
**อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเสี่ ยงโชค หรื อเลือกซื้อสิ นค้ า **
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ FD767
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ***

** หากท่ านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง
04 – 06 มกราคม 2562
05 – 07 มกราคม 2562
11 – 13 มกราคม 2562
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 04 มีนาคม 2562
09 – 11 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
16 – 18 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
23 – 25 มีนาคม 2562
29 – 31 มีนาคม 2562
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
19 – 21 เมษายน 2562
20 – 22 เมษายน 2562
04 – 06 พฤษภาคม 2562
10 – 12 พฤษภาคม 2562
25 – 27 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562

ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน
13,999
13,999
14,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
มีเตียง
13,999
13,999
14,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มเี ตียง
12,999
12,999
13,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999

พักเดี่ยวเพิม่
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าธรรมเนียม ค่ าทิป คนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษทั ขออนุญาตเก็บค่ าธรรมเนียม ค่ าทิป ท่ านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่ าน

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรั ฐบาลจี นร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมื องจี นเพื่อโปรโมทสิ นค้ าพื้นเมื อง ในนามของร้ า น
รัฐบาล คือ บัวหิมะ ผ้าไหม ไข่ มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจาเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทาง
บริ ษัทฯ จึงอยากเรี ยนชี้แจงลูกค้ าทุกท่ านว่ า ร้ านรั ฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กับ

ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านรั ฐบาลจีนทุกเมือง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้ าน
• โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็ นหลัก
• หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรู ปแล้วมาจาหน่ ายวันสุ ดท้ายลูกทัวร์ ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้แต่ถา้ ท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ ท้ งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่ า ใช้จ่า ยส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่ น ค่ า ท าหนัง สื อเดิ นทาง ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ า โทรศัพ ท์ท างไกล ค่ า
อิ นเตอร์ เน็ ต ค่าซักรี ด มิ นิบาร์ ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุ ณาสอบถามจาก
หัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 เหรี ยญ/ทริ ป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1.

2.

3.

นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่ ภายใน1วันหลังจากการ
จอง
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยว
หรื อเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี
ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษทั

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

2.

3.

4.

5.

กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิก
การจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรั บเงิ นค่าบริ การคื น นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อี เมล์ หรื อเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรั บ เงิ นคื นที่ บ ริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่ อท าเรื่ องขอรั บ เงิ น
ค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิ นค่าบริ การ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของเงินค่าบริ การ
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของเงินค่าบริ การ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่า ใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริ งจากค่ าบริ ก ารที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ย มการจัดการนาเที่ ย วให้ แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
การเดิ นทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่ อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา CHARTER FLIGHT หรื อ EXTRA
FLIGHT กับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษทั
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด
หรื อถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจาก
การที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่
หนังสื อเดิ นทาง และอื่ นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิ น ในกรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่ง หน้า หนัง สื อ
เดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ

6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิ ดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหาย
หรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น

ข้ อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิ น 100 มิลลิ ลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกันทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ตร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ ง มี ซิ ปล็ อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูง
มาก

