
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพ - ฮ่องกง - เกาะลนัเตา – วนัโป่วหลนิ -  CITYGATE OUTLET 
 

04.00 น พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจา้หนา้ท่ีท าการเช็คอิน
ตัว๋ 

06.30 น. บินลดัฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน FD508  
10.15 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก 

EXIT B 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1)    



 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพื่อข้ึน กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา  กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทาย
ความหวาดเสียว สามารถอพัเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พื้นทึบ) เป็นกระเช้าคริสตลั (พื้นกระจกใส) 
สามารถแจง้หวัหนา้ทวัร์ได ้โดยเพิ่มเงิน ท่านละ  100 เหรียญฮ่องกง/เท่ียว  ไปยงัเกาะลนัเตาเพื่อนมสัการพระ
ใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกวา่พระใหญ่ลนัเตา องคพ์ระสร้างทองสัมฤทธ์ิ 160 ช้ิน องคพ์ระพุทธรูป
หนัพระพกัตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผน่ดินใหญ่ ประดิษฐานอยูโ่ดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หาก
นบัรวมฐานแลว้มีความสูงทั้งส้ิน 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง   โดยพระพุทธรูปมี
ช่ือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากบัตึก  3 ชั้น  
ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักก่ิง น าท่านขอพร พระใหญ่เทยีนถาน ณ ลานอธิษฐาน  
ให้ทุกท่านไดต้ั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสุขภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองค์พระเป็นปรางค์
ประทานพร  จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินข้ึนชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมีบนัไดทอดยาวจ านวน  268 
ขั้น  บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นท่ีประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเข้ียวแกว้)  และพระพุทธรูปหยกขาว 
ท่ีอนัเชิญมาจากศรีลงักา  ภาพวาดพุทธประวติัโดยวาดจากสีน ้ ามนั (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ  60 เหรียญ
ฮ่องกง)  หรือชมวิวของเกาะลนัเตาในมุมสูงได ้ และยงัมีรูปป้ันของเทพธิดาถวายเคร่ืองสักการะตามความ
เช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ นอกจากน้ีท่านยงัสามารถเขา้ชม วัดโป่ว
หลนิ  ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทั้ง 5 พระองค ์ณ อาคารหม่ืนพุทธ  โดยบนหลงัคา
วดัจะมีสัตวม์งคลตรงมุมของหลงัคา ห้ามน าเคร่ืองเซ่นไหวท่ี้ประกอบดว้ยเน้ือสัตวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 
จากนั้นให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเท่ียวชม ร้านคา้ ร้านอาหาร 
บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรม
ดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั แวะพกัเหน่ือย หาของอร่อยกิน แนะน าบวัลอยหยินหยาง บวัลอยท่ีผสมผสานกนัได้
อยา่งลงตวัระหวา่งงาด า (สีด า) กบักระทิ (สีขาว) ใหค้วามสดช่ืนไม่นอ้ย เร่ืองความอร่อยพูดไดค้  าเดียว “ตอ้ง
ลอง”    หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพ่ือน าท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วนต่าง
กระเช้าผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ  20 เหรียญฮ่องกง 
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ท่ีห้างดงั CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 
กบั OUTLET สินคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือ
วา่จะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใตดิ้นจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ไม่วา่จะเป็น ของกิน ของใช ้หรือวา่ผลไมส้ดๆ จบัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

เยน็  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 

จากนั้นน าท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอนัดบัเป็นสะพานแขวนท่ีมีช่วงกลางยาวท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 
ของโลก และในปัจจุบนัอยูท่ี่อนัดบัท่ี 7 ของโลก  ตวัสะพานมีความกวา้ง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทาง
รถวิ่งจ  านวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใชส้ าหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรับรถยนต ์ในช่วง
ฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พนัลา้น
เหรียญฮ่องกง 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 



วนัทีส่อง วคิตรอเรีย พคี-รีพลัส์เบย์-วดัแชกงหมวิ- วดัหวงัต้าเซียน – ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย - A SYMPHONY 
OF LIGHTS 

 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซ าขึ้นช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยว
หลอด โจ๊ก เป็นต้น (2)   
จากนั้นน าท่านข้ึนสู่เขา  VICTORIA PEAK โดยรถบสัจุดชมวิวแสนสวยท่ีสุดของฮ่องกง สัมผสับรรยากาศ
บริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดน้ี
สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงไดท้ั้งวนัซ่ึงในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวท่ีสวยงามแตกต่างกนัไป วิวท่ีมองเห็นก็
จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ท่ีก่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึก
ไชน่าแบงคแ์ละตึกอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ 
จากนั้นน าท่านนมสัการขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด รีพลัส์เบย์ โดยเช่ือวา่ ณ บริเวณ
หาดรีพลัส์เบย ์เป็นจุดท่ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของเกาะฮ่องกง น าท่านเร่ิมขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นน าท่านขอ
พร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย  เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมัน่คง ทรัพยสิ์นเงินทอง  หรือถ้าท่านไหนมีลูกยาก ก็
สามารถขอพรเร่ืองลูกจากพระสังฆจาย ได ้จากนั้นน าท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมี
อายเุพิ่มข้ึน 3 ปี  หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจา้แห่งความรักก็ได ้ จากนั้นขอ
พรเร่ืองการเดินทาง ใหเ้ดินทางปลอดภยัจาก เจ้าแม่ทบัทมิ จากนั้นใหท้่านไดรั้บ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซ่ึงถือ
วา่เป็นจุดรวมรับพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3) 
ท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ั้งจิตอธิษฐานดา้นหนา้
องคเ์จา้พอ่แชกง จากนั้นใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดงจะมีกงัหนั 4 ใบพดั แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภยั, 
สุขภาพแขง็แรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกนัวา่หากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง จะช่วยปัดเป่าส่ิงชัว่
ร้ายออกไป และน าพาส่ิงดีๆเขา้มา ต านานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “วดักงัหนัลม” เป็นอีกหน่ึงวดัท่ีมี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามต านานเล่ากนัวา่ไดมี้โจรสลดัตอ้งการท่ีจะมาปลน้
ชาวบา้น เม่ือนายพลแชกงรู้เขา้ก็ไดบ้อกให้ชาวบา้นพบักงัหันลมแลว้น าไปติดไวท่ี้หนา้บา้น ปรากฎว่าโจร
สลดัไดจ้ากไปและไม่ไดท้  าการปลน้ ชาวบา้นจึงมีความเช่ือวา่กงัหนัลมนั้นช่วยขจดัส่ิงชัว่ร้ายท่ีก าลงัจะเขา้มา 
และน าพาส่ิงดีๆมาสู่ตน จึงไดส้ร้างวดัแชกงแห่งน้ีช้ึน เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นท่ีสักการะบูชาเพื่อ
ไม่ใหมี้ส่ิงไม่ไดเ้กิดข้ึน น าท่านเยีย่มชม  โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลั
อนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ โดยการยอ่ใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบั 
ไม่วา่จะเป็น จ้ี  แหวน  ก าไล เพื่อใหเ้ป็นเคร่ืองประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา น าท่านชม ร้านหยก มีสินคา้
มากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก  หรือสัตวน์ าโชคอย่างป่ีเส่ียะ  อิสระให้ท่านไดเ้ลือกช้ือเป็นของฝาก 
หรือเป็นของท่ีระลึก หรือน าโชคแด่ตวัท่านเอง  น าท่านเดินทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดั
น้ีวา่ หวอ่งไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกวา่ร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพื่อขอพรให้สุขภาพ
แข็งแรง ไร้โรคภยั ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองค์อย่างเทพเจา้หลกัของวดัคือเทพ
หวงัตา้เซียน วิธีการอธิษฐานขอคู่ ขั้นแรกก็ท าน้ิวตามแบบในรูปเลยเอาน้ิวโป้งกดปลายน้ิวนาง แล้วเอา
น้ิวกอ้ยสอดเขา้ไปในรูของน้ิวนางทั้ง 2 ขา้ง ค่อยๆ ท า ใจเยน็ๆ ไม่ยากเกินไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ตอ้งตกใจ
วา่จะท าไดม้ั้ย เพราะบริเวณดา้นขา้งจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีกคร้ัง บริเวณดา้นขา้งวดัจะมี



ศาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรือเทพเจา้หยกโหลว หรือท่ีรู้จกักนัในนามเทพเจา้แห่งจนัทรา เทพเจา้
แห่งความรัก และการแต่งงาน โดยเทพเจา้หยกโหลวจะคอยท าหนา้ท่ีจดรายช่ือคู่รัก จึงเช่ือกนัวา่สมุดท่ีผูเ้ฒ่า
ถือในมือ คือบญัชีรายช่ือคู่รักท่ีจะไดรั้บค าอวยพรใหอ้ยูคู่่กนัอยา่งร่มเยน็เป็นสุข  น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอด
ภาษี ณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอิสระใหท้่านเตม็อ่ิมกบัการช้อปป้ิง
ยา่นจิมซาจุ่ยมกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง
ถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี  
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้เรียงราย
กนัอยู ่และมีทางเช่ือมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ให้แบรนด์ดงัมากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ ไม่วา่จะ
เ ป็น   COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีก
มากมาย 

เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
จากนั้นน าท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน  การ
แสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีได้รับการบนัทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ี
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆท่ีตั้งอยูส่องฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรียโดยบน
ดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติช์ก็จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดง
ใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เกบ็ภาพประทบัใจกบัหอ
ไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเช่ียน – กรุงเทพฯ 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซ าขึ้นช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยว
หลอด โจ๊ก เป็นต้น (4) 
น าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเรือเฟอร์ร่ี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนั
ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้
และฟูเจ้ียนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบ
น้ีเพื่อติดต่อคา้ขายกบัชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยูใ่นแถบน้ี ท่ีส าคญัคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความ
เจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมาย ท าให้มาเก๊า
กลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตวั จนเรียกไดว้่าเป็น 
"ยุโรปใจกลางเอเชีย"  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเก็บรักษาศิลปะวตัถุเก่าแก่
ซ่ึงมีมูลค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีคงอยูม่าไดย้าวนานท่ีสุดของมาเก๊า ในบริเวณวดัมี
ศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอิม HALL 
OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN จากนั้นผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้
แม่กวนอิมปรางคท์องสร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสูง 18 เมตรหนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยู่บน
ฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนช้อย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิ
มองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตร์เป็นหนา้พระแม่มารี ท่ี
เป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊าในโอกาสท่ีส่ง



มอบมาเก๊าคืนให้กบัจีน และน าท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยัเซนต์
ปอล ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชีย
ตะวนัออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างข้ึนในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองคร้ัง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั 
จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั้งวิทยาลยั และโบสถ์ถูกท าลายจนเหลือแต่ดา้นหน้าของตึกฐานโบสถ์
ส่วนใหญ่ และบนัไดดา้นหนา้ของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ี
เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (5)   
ถา้เม่ือไหร่ก็ตามท่ีคุณมาเยือนมาเก๊า “ทาร์ตไข่” คือขนมท่ีจะตอ้งลองทาน  ถา้ไม่ไดล้องทาน จะถือวา่พลาด
มาก เพราะทาร์ตไข่ของมาเก๊า แป้งจะบางและกรอบมาก ส่วนสังขยาจะหอมและหวานแต่ไม่มาก ยิ่งถา้ได้
ทานตอนท่ีเพิ่งอบเสร็จร้อนๆ  บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  
ให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศและเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล ท่ีจ  าลองมาจากฝร่ังเศส  ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมา
เก๊าถือไดว้า่เป็นหอไอเฟลจ าลองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเหมือนจริงท่ีสุดในโลก โดยมีการประดบัไฟทั้งหมด 6,600 
ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถข้ึนไปชมวิวท่ีชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยท่ีชั้นน้ีท่านจะสามารถ
มองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเก๊า สามารถข้ึนชมวิวไดต้ั้งแต่เวลา 11.00 - 22.00 
น.  (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์)  น าท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญ
ท่านสัมผสับรรยกาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้
ความบนัเทิง และสถานท่ีช้อปป้ิงท่ีแกรนด์แคนแนลช๊อป พบกบัร้านคา้แบรนด์เนมช่ือดงัมากมายกว่า 350 
ร้ าน   อา ทิ  ROLEX, EMPORIO ARMANI, GUCCI, HERMÈS, OMEGA, PANDORA, SWAROVSKI, 
BVLGARI, ADIDAS, FILA, NIKE, PUMA, COACH, CHARLES & KEITH, CONVERSE, GUESS เ ป็น
ตน้ นอกจากร้านคา้แบรนด์เนมแลว้ ภายในยงัมีร้านอาหารภตัตาคารต่างๆ ให้ท่านไดเ้ลือกลองทานกวา่   30 
ร้าน หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด 4 โซนใหญ่ แต่ในส่วนของคาสิโนนั้นเด็กอายตุ  ากวา่ 20 ปีจะไม่
สามารถเขา้ไปในบริเวณดา้นในได้  หรือหากท่านตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศ สามารถนัง่เรือกอนโดล่าได้ 
โดยจะมีค่าใชจ่้าย ท่านละ  128 เหรียญฮ่องกง โดยสามารถนัง่ไดล้  าละ  4 ท่าน  เรือจะล่องไปตามคลองเวนิช
ภายในโรงแรม ใหท้่านไดช้มบรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลาล่องประมาณ  15 นาที 

เยน็ **อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเส่ียงโชค หรือเลือกซ้ือสินค้า ** 
22.10 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่FD767 
23.55 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

*** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 
 
 

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

 

 
 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
มเีตียง 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มเีตียง 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

04 – 06 มกราคม 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

05 – 07 มกราคม 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

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

22 – 24 กมุภาพนัธ์ 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

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

02 – 04 มนีาคม 2562 14,999 14,999 13,999 3,500 

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

15 – 17 มนีาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

16 – 18 มนีาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 
22 – 24 มนีาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

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

29 – 31 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 

19 – 21 เมษายน 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

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

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

10 – 12 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

25 – 27 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 13,999 3,500 

31 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2562 14,999 14,999 13,999 3,500 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น*** 
** ทางบริษทัขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน 

 
 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้าน
รัฐบาล คือ บัวหิมะ ผ้าไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับ



ความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 

• โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
• หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่

สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่ ภายใน1วนัหลงัจากการ

จอง 
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

 



เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิก
การจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 



6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูง
มาก  

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 


