วันแรก

สนามบินดอนเมือง – มาเก๊ า – วิหารเซนต์ ปอล – เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่ า – เก็บ
ภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริ เซียน – โบสถ์ เซนต์ ฟรานซิส ซาเวียร์ – ไทปาฟู้ด
สตรีท ย่ านกุนฮา – ฮ่ องกง

04.00 น

พร้ อมกัน ณ สนามบิ น นานาชาติ ด อนเมื อ ง อาคารผู้ โ ดยสารขาออก (อาคาร1) ชั น้ 3 ประตู ท างเข้ า
หมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA X เจ้ าหน้ าทีค่ อยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวก
นาท่านเดินทางสู่ มาเก๊ า โดยเที่ยวบิน FD760 ** ใช้ เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที ไม่ มีบริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง **

06.50 น.

10.10 น.

กลางวัน

เดินทางถึง สนามบินมาเก๊ า (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
นาท่านเดินทางสู่ มาเก๊ า ซึ่งเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊ าเป็ นเพี ยงแค่
หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี ้ยนเป็ นชนชาติดงเดิ
ั ้ ม จนมาถึงช่วงต้ นศตวรรษ
ที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้ เดินเรื อเข้ ามายังคาบสมุทรแถบนี ้เพื่อติดต่อค้ าขายกับชาวจีน และมาสร้ างอาณานิคมอยู่ใน
แถบนี ้ ที่สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้ นาพาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้ านสถาปั ตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติตะวันตกเข้ ามาอย่างมากมาย ทาให้ มาเก๊ ากลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกอย่างลงตัว จนเรี ยกได้ ว่าเป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" ชม วิหารเซนต์ ปอล โบสถ์แห่งนีเ้ คยเป็ นส่วนหนึ่ง
ของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึง่ ก่อตังในปี
้
1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรก
ของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้ างขึ ้นในปี 1580 แต่ถกู ทาลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ
จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ ในปี 1835 ทัง้ วิทยาลัย และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ด้านหน้ าของตึกฐานโบสถ์ ส่วน
ใหญ่ และบันไดด้ านหน้ าของตึกแสดงให้ เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่ง
เดียวเท่านันในโลก
้
จากนันผ่
้ านชม เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล หรื อเจ้ าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้ างด้ วยทองสัมฤทธิ์
ทังองค์
้
มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อ นช้ อย สะท้ อนกับแดดเป็ น
ประกายเรื องรองเหลืองอร่ ามงดงามจับตา เจ้ าแม่กวนอิมองค์นีเ้ ป็ นเจ้ าแม่กวนอิมลูกครึ่ ง คือปั น้ เป็ นองค์เจ้ าแม่
กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์ เป็ นหน้ าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี ้ก็เพราะว่าเป็ นเจ้ าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตังใจสร้
้
าง
ขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ ให้ กบั มาเก๊ าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊ าคืนให้ กบั จีน จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่ า เป็ นวัด
ที่เก่าแก่ที่สดุ และเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซงึ่ มีมลู ค่ามหาศาลไว้ มากมายเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมที่คงอยู่มาได้
ยาวนานที่ สุ ด ของมาเก๊ า ในบริ เวณวั ด มี ศ าลาซุ้ มประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF
BENEVOLENCE,ศาลเจ้ าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO ให้ ท่านได้ สมั ผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอ
เฟล ที่จาลองมาจากฝรั่งเศส ซึง่ หอไอเฟลที่มาเก๊ าถือได้ ว่าเป็ นหอไอเฟลจาลองที่ใหญ่ที่สดุ และเหมือนจริงที่สุดใน
โลก โดยมีการประดับไฟทังหมด
้
6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชัน้ โดยท่านสามารถขึ ้นไปชมวิวที่ชนั ้ 7 และ ชัน้
37 โดยที่ชนนี
ั ้ ้ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั่ งโคไทของมาเก๊ า สามารถขึ ้นชมวิวได้
ตังแต่
้ เวลา 11.00 - 22.00 น. (ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ ) นาท่านเข้ าสู่ โคโลอาน (Coloane) เคยเป็ นเกาะชาวประมง
อยู่ทางใต้ ของเกาะไทปา เป็ นเกาะที่มีความสงบที่สดุ ของเกาะมาเก๊ า และเป็ นที่ตงของร้
ั้
านทาร์ ตไข่ชื่อดังที่สดุ ของ
มาเก๊ า Lord Stow Bakery ซึ่ง เปิ ด มาตัง้ แต่ปีค.ศ. 1989 จากนัน้ นาโบสถ์ เซนต์ ฟ รานซิ ส ซาเวียร์ (St. Francis
Xavier Church) สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ แห่งหนึ่งในโคโลอาน ถูกสร้ างขึน้ ในปี ค.ศ. 1928 ตามสถาปั ตยกรรม
แบบบารอก อาคารสีเหลือง สลับขาว หน้ าต่างทรงโค้ ง และมีหอระฆังอยู่ ด้านบน โบสถ์นีส้ ร้ างขึน้ เพื่อราลึกถึงฟ
รานซิส ซาเวียร์ นักบวชชาวสเปนผู้ที่เข้ ามาเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอริ คในมาเก๊ า อินเดีย มาเลเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ ญี่ปนุ่ และจีน บาทหลวงชาวแคว้ นนาบารา ประเทศสเปน ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นหนึ่งในสิบสองนักบุญ
ของพระคริ สต์ ผู้เผยแพร่ศาสนาในดินแดนตะวันออกจากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ย่ านกุนฮา (Cunha Street) อยู่ใน
ใจกลางหมู่บ้านไทปา ย่านช้ อปปิ ง้ หรื อย่านละลายทรัพย์ ของมาเก๊ า จะเป็ นตรอกคนเดินเล็กๆที่มีของฝาก และ
อาหารให้ เลือกซื ้อมากมาย ถนนสายเล็กๆแห่งนี ้ เป็ นที่อยู่อาศัยชาวแมคกานีส (จีนผสมโปรตุเกส) จึงเป็ นแหล่ง
รวมร้ านอาหารขนมของฝากมาเก๊ า ร้ านอาหารจีน ฮ่องกง อาร์ เจนตินา และร้ านอาหารโปรตุเกส

เย็น

ที่พัก

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซือ้ สินค้ า
นาท่านเดินทางสู่ มาเก๊ า โดยรถบัสสาธารณะ เพื่อข้ ามสะพานข้ ามทะเลยาวที่สดุ ในโลก สะพานฮ่ องกง-จูไห่ มาเก๊ า (HKZMB) มีความยาว 55 กิโลเมตร ซึ่งรวมถึงสะพานถนนวนเวียน และอุโมงค์ใต้ ทะเล เชื่อมต่อเกาะ
ลันเตาของฮ่องกง เมืองจูไห่ และมาเก๊ า ในพืน้ ที่เกรทเตอร์ เบย์ (Greater Bay Area) โดยข้ ามทะเลบริ เวณปาก
แม่น ้าจูเจียง ช่วงหนึ่งของสะพานลงอุโมงค์ใต้ ท ะเล เป็ นความยาว 7 กิโลเมตร ลึกลงไปใต้ ก้นอ่าวราว 44.5 เมตร
สะพานได้ ถูกออกแบบให้ ทนต่อแผ่นดินไหวและไต้ ฝ่ นุ โดยมีการใช้ เหล็กในการก่อสร้ างมากถึง 4 แสนตัน ซึ่งเทียบ
ได้ กบั การสร้ างหอไอเฟลถึง 60 แห่ง ใช้ งบก่อสร้ างมากถึง 20 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (กว่า 6 แสนล้ านบาท) โดยใน
เริ่ มก่อสร้ างในปี 2009 ทางฝั่ งแผ่นดินใหญ่ของจีน และเริ่ มก่อสร้ างโครงการฝั่ งฮ่องกงในปี 2011 โดยช่วงแรก
ทางการจีนวางแผนให้ โครงการแล้ วเสร็จภายในปี 2016 แต่ต้องประสบกับปัญหาล่าช้ ากว่าจะแล้ วเสร็จในปี 2017
รวมแล้ วใช้ เวลาก่อสร้ างเกือบ 10 ปี จะไม่มีขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าให้ บริ การ จะมีเพียงรถบัสรับส่งซึ่งเป็ น
ของเอกชนที่ได้ รับอนุญาตจากทางการให้ บริ การเท่านัน้
SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง วิคตรอเรี ย พีค – รี พัลส์ เบย์ – วัดแชกงหมิว – สานักชีฉีหลิน และสวนหนานเหลียน – ช้ อป
ปิ ้ งจิมซาจุ่ย – A SYMPHONY OF LIGHTS
เช้ า

บริ ก ารอาหารเช้ า ณ ภั ต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ ว ยติ่ ม ซ าขึ น้ ชื่ อ ของฮ่ อ งกง อาทิ ฮะเก๋ า ขนมจี บ กุ้ ง
ก๋ วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ ก เป็ นต้ น
จากนันน
้ าท่านขึ ้นสูเ่ ขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยที่สดุ ของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริ สทุ ธิ์
สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ ทงเกาะอย่
ั้
างชัดเจน จุดนี ้สามารถมาชมวิว
เมืองฮ่องกงได้ ทงั ้ วันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่า งกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็ นวิวของตึกและ
อาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้ างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึก เซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อัน
เป็ นที่ตงของธุ
ั้
รกิจ ชันน
้ าของฮ่องกงพร้ อมทังถ่
้ ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ
จากนัน้ นาท่านนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็ นสิริมงคลที่บริ เวณชายหาด รี พัลส์ เบย์ โดยเชื่อว่า ณ บริ เวณ
หาดรี พลั ส์เบย์ เป็ นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุ ของเกาะฮ่องกง นาท่านเริ่ มขอพร เจ้ าแม่ กวนอิม จากนันน
้ าท่านขอพร
เทพเจ้ าไฉ่ ซิงเอี๊ย เทพเจ้ าแห่งโชคลาภ ความมัน่ คง ทรัพย์สินเงินทอง หรือถ้ าท่านไหนมีลกู ยาก ก็สามารถขอพร
เรื่องลูกจากพระสังฆจาย ได้ จากนันน
้ าท่าน ข้ ามสะพานต่ ออายุ ซึง่ เชื่อกันว่าข้ ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิ่มขึ ้น 3 ปี
หรื อคนโสด จะเลือกขอคู่ หรื อขอพรเรื่ องความรัก จากเทพเจ้ าแห่งความรักก็ได้ จากนันขอพรเรื
้
่ องการเดินทาง ให้
เดินทางปลอดภัยจาก เจ้ าแม่ ทับทิม จากนันให้
้ ท่านได้ รับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึง่ ถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดี
ที่สดุ ของฮ่องกง จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ สานักชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery) สานักชีแห่งนี ้เป็ นสานักชีในนิกาย
มหายาน และสร้ างในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมย้ อนยุคของศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ถั งโดยเริ่ มก่อสร้ างขึน้ ในปี 1934
และก่อนจะได้ รับการบูรณะใหม่ในรู ปแบบของราชวงศ์ ถัง (ค.ศ 618–907) ในปี 1990 ภายในยังเก็บพระบรม
สารี ริกธาตุและมีสระบัวที่ให้ ความสงบแก่ดวงวิญญาณ สานักชีแห่งนี ้ยังประกอบไปด้ วยโถงอารามหลายโถง บาง
โถงมีรูปปัน้ ทอง ดินเหนียว และไม้ เป็ นตัวแทนของสิ่งศั
่ กดิ์สิทธิ์ เช่น พระศากยมุนีและพระโพธิสตั ว์ประกอบไปด้ วย
วิหารอยู่รายรอบ 13 หลัง จุดเด่นในการสร้ างสานักชีที่นี่ คือ สร้ างโดยไม่ใช้ ตะปูซกั ตัวเดียวด้ านในของที่นี่มีความ
สงบเงียบ สานักชีแห่งนีเ้ ปิ ดทุกวัน ยกเว้ นวันพุธ นอกจากนี ้ เมื่อเดินข้ ามสะพานมาจะเจอ สาธารณะหนาน
เหลียน สถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีนกับญี่ปนุ่ เข้ าไว้ ด้วยกัน ภายในร่มรื่นเต็มไปด้ วยต้ นไม้ ดอกไม้ นานาพันธุ์เป็ น
สวนหินที่สวยงามเป็ นธรรมชาติ ที่มีต้นบอนไซตัดแต่งสวยงาม ไฮไลต์ตรงสระนา้ ใจกลางสวนที่มีปราสาทสีทอง

กลางวัน

เย็น
ที่พัก

อร่ ามตัง้ ตระหง่านอยู่ใจกลางสระมีสะพานสีส้มแดงชื่อ Pavilion of Absolute Perfection ไม่สามารถเดินเข้ าไป
ด้ านในได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟต์ ชาบู
เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ ท่านได้ จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้ าแชกง ให้ ท่านได้ ตงจิ
ั ้ ตอธิษฐานด้ านหน้ าองค์เจ้ า
พ่อแชกง จากนัน้ ให้ ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย , สุขภาพ
แข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครัง้ จะช่วยปั ดเป่ าสิ่งชัว่ ร้ ายออกไป
และนาพาสิ่งดีๆเข้ ามาตานานวัดแชกง หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็ นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติ ศาสตร์ อัน
ยาวนาน สร้ างมาตังแต่
้ 300 ปี ก่อน ตามตานานเล่ากันว่าได้ มีโจรสลัดต้ องการที่จะมาปล้ นชาวบ้ าน เมื่อนายพลแช
กงรู้เข้ าก็ได้ บอกให้ ชาวบ้ านพับกังหันลมแล้ วนาไปติดไว้ ที่หน้ าบ้ าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้ จากไปและไม่ได้ ทาการ
ปล้ น ชาวบ้ านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนันช่
้ วยขจัดสิ่งชัว่ ร้ ายที่กาลังจะเข้ ามา และนาพาสิ่งดีๆมาสู่ตน จึงได้ สร้ าง
วัดแชกงแห่งนีช้ ึน้ เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็ นที่สกั การะบูชาเพื่อไม่ให้ มีสิ่งไม่ได้ เกิดขึน้ นาท่านเยี่ยมชม
โรงงานจิวเวอร์ ร่ ี ที่ขึ ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้ รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทาเป็ นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็ น จี ้ แหวน กาไล เพื่อให้ เป็ นเครื่องประดับ
ติดตัว และเสริ มดวงชะตา นาท่านชม ร้ านหยก มีสินค้ ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กาไลหยก หรื อสัตว์นาโชค
อย่างปี่ เสี่ยะ อิสระให้ ท่านได้ เลือกชือ้ เป็ นของฝาก หรือเป็ นของที่ระลึก หรือนาโชคแด่ตวั ท่านเอง นาท่าน ช้ อปปิ ้ ง
สินค้ าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ ท่านได้ เลือกซือ้ สินค้ าแบรนเนมต่างๆ จากนัน้ อิสระให้ ท่านเต็ม อิ่มกับ
การช้ อปปิ ง้ ย่านจิมซาจุ่ยมักจะตังต้
้ นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทังเครื
้ ่ องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ ไฟฟ้า,
กล้ อ งถ่ า ยรู ป ฯลฯ และสิ น ค้ า แบบที่ เ ป็ น ของพื น้ เมื อ งฮ่ อ งกงอยู่ด้ ว ยและตามซอกตึก อัน ซับ ซ้ อ นมากมายมี
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้ วยห้ างสรรพสินค้ าเรี ยงรายกันอยู่
และมี ท างเชื่ อ มติ ด ต่ อ กั น สามารถเดิ น ทะลุถึ ง กัน ได้ ให้ แ บรนด์ ดัง มากมายให้ ท่ า นได้ เลื อ กซื อ้ ไม่ ว่ า จะเป็ น
COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย
ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่ มต้ นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุด
ยอดตระการตาที่ได้ รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของโลกครอบคลุม
พื ้นที่อาคารตึกระฟ้าสาคัญต่างๆที่ตงอยู
ั ้ ่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี ้ประดับไปด้ วย
แสงไฟ ซึง่ เพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่างๆ แสดงให้ เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูห่านย่ าง
SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม ฮ่ องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่ วหลิน – City gate Outlet – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่ องกง –
สนามบินดอนเมือง
เช้ า

บริ ก ารอาหารเช้ า ณ ภั ต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ ว ยติ่ ม ซ าขึ น้ ชื่ อ ของฮ่ อ งกง อาทิ ฮะเก๋ า ขนมจี บ กุ้ ง
ก๋ วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ ก เป็ นต้ น
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพื่อขึน้ กระเช้ าลอยฟ้ านองปิ ง 360 องศากรณีถ้าลูกค้ าอยากท้ าทาย
ความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเช้ าจากแบบธรรมดา (พื น้ ทึบ) เป็ นกระเช้ าคริ สตัล (พืน้ กระจกใส) สามารถ
แจ้ งหัวหน้ าทัวร์ ได้ โดยเพิ่ มเงิน ท่านละ 100 เหรี ยญฮ่องกงไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ ว
หลิน หรื อ นิยมเรี ยกว่าพระใหญ่ลนั เตา องค์พระสร้ างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ ไปทาง
เหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้ วมีความสูง

กลางวัน

เย็น
21.05 น.
23.00 น.

ทัง้ สิ ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้ างพระพุทธรู ป 60 ล้ านเหรี ยญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรี ยกอย่างไม่เป็ นทางการว่า
พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสร้ างของหอฟ้า
เทียนถานในปั กกิ่งนาท่านขอพร พระใหญ่ เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ ทุกท่านได้ ตงจิ
ั ้ ตอธิษฐานขอพรไม่ว่า
จะเป็ นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็ นปรางค์ประทานพร จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดิน
ขึ ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบนั ไดทอดยาวจานวน 268 ขัน้ บริ เวณฐานพระพุทธรูป เป็ นที่ประดิษฐานของบรม
สารี กธาตุ (พระเขี ้ยวแก้ ว) และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อนั เชิญมาจากศรี ลงั กา ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสี
น ้ามัน (ไม่ รวมค่ าเข้ าชม ท่ านละ 60 เหรี ยญฮ่ องกง) หรื อชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้ และยังมีรูปปั น้ ของ
เทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระนอกจากนี ้
ท่านยังสามารถเข้ าชม วัดโป่ วหลิน ภายในเป็ นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทัง้ 5 พระองค์ ณ อาคาร
หมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสตั ว์มงคลตรงมุมของหลังคา ห้ ามนาเครื่องเซ่นไหว้ ที่ประกอบด้ วยเนื ้อสัตว์เข้ ามา
ไหว้ เป็ นอันขาด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันให้
้ ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง ให้ ท่านได้ อิสระเที่ยวชม ร้ านค้ า ร้ านอาหาร บริ เวณ
หมู่บ้านจาลองแห่งนีท้ ่านจะได้ พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริ ญ และวัฒนธรรมดังเดิ
้ มไว้ ได้
อย่างลงตัวแวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกิน แนะนาบัวลอยหยินหยาง บัวลอยที่ผสมผสานกันได้ อย่างลงตัวระหว่าง
งาดา (สีดา) กับกะทิ (สีขาว) ให้ ความสดชื่นไม่น้อย เรื่องความอร่อยพูดได้ คาเดียว “ต้ องลอง”
หมายเหตุ: กรณีกระเช้ านองปิ งปิ ดซ่ อมบารุ ง หรื อปิ ดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนเป็ นรถโค้ ชของอุทยาน เพื่อนาท่ านขึน้ สู่ยอดเขาแทน และจะทาการคืนเงินค่ าส่ ว นต่ า ง
กระเช้ าผู้ใหญ่ ท่านละ 40 เหรี ยญฮ่ องกง และเด็กท่ านละ 20 เหรียญฮ่ องกง
จากนัน้ ให้ ท่ า นอิ ส ระช้ อ ปปิ ง้ ที่ ห้ า งดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ ท่ า นช้ อ ปปิ ง้ สิ น ค้ า ตามอัธ ยาศัย กับ
OUTLET สินค้ าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรื อว่าจะเป็ น
BURBERRY รวมทังรองเท้
้
ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชัน้ ใต้ ดินจะมีซุปเปอร์ มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ ท่านได้ เลือก
ซื ้อสินค้ า ไม่ว่าจะเป็ น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้ สดๆ จับจ่ายกันได้ อย่างจุใจ
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซือ้ สินค้ า
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน CHEK LAP KOK เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD503
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ***

** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่ าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง

ราคาจอยแลนด์
ไม่ ใช้ ต๋ ัว

พักเดี่ยว
เพิ่ม

12 – 14 มีนาคม 2563

14,999

13,999

9,999

5,000

13 – 15 มีนาคม 2563

14,999

13,999

9,999

5,000

14 – 16 มีนาคม 2563

14,999

13,999

9,999

5,000

19 – 21 มีนาคม 2563

14,999

13,999

9,999

5,000

20 – 22 มีนาคม 2563

14,999

13,999

9,999

5,000

21 – 23 มีนาคม 2563

14,999

13,999

9,999

5,000

26 – 28 มีนาคม 2563

14,999

13,999

9,999

5,000

27 – 29 มีนาคม 2563

14,999

13,999

9,999

5,000

28 – 30 มีนาคม 2563

14,999

13,999

9,999

5,000

05 – 07 เมษายน 2563

16,999

15,999

11,999

5,000

16 – 18 เมษายน 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

17 – 19 เมษายน 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

18 – 20 เมษายน 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

19 – 21 เมษายน 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

23 – 25 เมษายน 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

24 – 26 เมษายน 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

25 – 27 เมษายน 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

09 – 11 พฤษภาคม 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

15 – 17 พฤษภาคม 2563

14,999

13,999

9,999

5,000

16 – 18 พฤษภาคม 2563

14,999

13,999

9,999

5,000

06 – 08 กรกฎาคม 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

10 – 12 กรกฎาคม 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

28 – 30 สิงหาคม 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

29 – 31 สิงหาคม 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

04 – 06 กันยายน 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

05 – 07 กันยายน 2563

15,999

14,999

10,999

5,000

** เด็กทารกอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ท่ านละ 7,900 บาท **
***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าธรรมเนียม ค่ าทิป คนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่ าธรรมเนียม ค่ าทิป ท่ านละ 200 เหรี ยญ /ทริป/ท่ าน **
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮ่ องกงร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเพื่อโปรโมทสินค้ าพืน้ เมือง ในนามของ
ร้ านรั ฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่ ไหม, หยก และร้ านจิวเวอร์ ร่ ี ซึ่งจาเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรม
ทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรี ยนชีแ้ จงลูกค้ าทุกท่ านว่ า ร้ านรั ฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวน
ทุกท่ านแวะชม ซือ้ หรือไม่ ซือ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิน้ และถ้ าหากลูกค้ าไม่
มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านรั ฐบาลทุกแห่ ง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ น
จานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ร้ าน
• โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้ าเป็ นหลัก
• หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรู ปแล้ วมาจาหน่ายวันสุดท้ ายลูกทัวร์ ท่านใดสนใจสามารถซื ้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ต้องซื ้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ ทงสิ
ั ้ ้น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่ าอินเตอร์ เน็ต
ค่าซักรีด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการ
ใช้ บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 เหรี ยญ/ทริ ป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1.

2.

ชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่าน ภายใน 1 วันหลังการจอง ( ชาระมัดจาเป็ นจานวนเงิน 10,000 บาท
ต่ อท่ าน ภายใน 1 วันหลังการจอง ในระยะเวลาที่เดินทางช่ วงเทศกาลปี ใหม่ และสงกรานต์ เพื่อสารองที่น่ ัง )
ชาระเงินค่าบริ การส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 25 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบ
ภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ ากรณีใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางใน
ทัวร์ นนๆ
ั้

3.

การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่ีรัฐบาล
ประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

2.

3.

4.

5.

กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ งยกเลิก
การจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
กรณีนักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มี ชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อี เ มล์ หรื อเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรั บเงิ นคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทาเรื่ องขอรั บเงิ น
ค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การ
ต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้ วทังหมด
้
ทัง้ นี ้ ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ ายที่ไ ด้ จ่ ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้ วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้ แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทังหมด
้
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
้
หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ท่าน
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ ง
ให้ กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย
10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ ส่งหน้ าหนังสือเดินทาง
ให้ กบั ทางบริษัทพร้ อมการชาระเงินมัดจา

5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื ้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน้

ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึน้ เครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิ ลลิลิตรต่อชิน้ และ
รวมกันทุกชิ ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึง่ มีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์ เ รย์ อนุญ าตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิ่ง ของดัง กล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์
มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านัน้
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื ้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื ้อสัตว์
ไส้ กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สูง
มาก

