
 
 
 
 
 

 
 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – วิหารเซนต์ปอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า – เก็บ
ภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ – ไทปาฟู้ด
สตรีท ย่านกุนฮา – ฮ่องกง 

 

04.00 น พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออก (อาคาร1) ชัน้ 3 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก 

06.50 น. น าท่านเดินทางสู ่มาเก๊า โดยเที่ยวบิน FD760 ** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาท ีไม่มีบริการอาหาร
และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 

 



10.10 น. เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
น าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่
หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟเูจีย้นเป็นชนชาติดัง้เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษ
ที่ 16 ชาวโปรตเุกสได้เดินเรือเข้ามายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พื่อติดต่อค้าขายกบัชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ใน
แถบนี ้ที่ส าคัญคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติตะวนัตกเข้ามาอย่างมากมาย ท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวนัออกและ
ตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" ชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนีเ้คยเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิทยาลยัเซนต์ปอล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรก
ของเอเชียตะวนัออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึน้ในปี 1580 แต่ถกูท าลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั 
จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทัง้วิทยาลยั และโบสถ์ถูกท าลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วน
ใหญ่ และบนัไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่ง
เดียวเท่านัน้ในโลก จากนัน้ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธ์ิ
ทัง้องค์ มีความสงู 18 เมตรหนกักว่า 1.8 ตนั ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบวัดงูดงามอ่อนช้อย สะท้อนกบัแดดเป็น
ประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นีเ้ป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกคร่ึง คือปัน้เป็นองค์เจ้าแม่
กวนอิม แต่ว่ากลบัมีพระพกัตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นนีก้็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตเุกสตัง้ใจสร้าง
ขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบัจีน  จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่วัดอาม่า เป็นวดั
ที่เก่าแก่ที่สดุและเก็บรักษาศิลปะวตัถเุก่าแก่ซึง่มีมลูค่ามหาศาลไว้มากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้
ยาวนานที่สุดของมาเ ก๊า  ในบริ เวณวัดมีศาลาซุ้ มประตู  GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF 
BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพทุธ ZHENJIAO CHANLIN 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่THE PARISIAN MACAO  ให้ท่านได้สมัผสับรรยากาศและเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอ
เฟล ที่จ าลองมาจากฝร่ังเศส  ซึง่หอไอเฟลที่มาเก๊าถือได้ว่าเป็นหอไอเฟลจ าลองที่ใหญ่ที่สดุและเหมือนจริงที่สุดใน
โลก โดยมีการประดบัไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมีความสงูถึง 38 ชัน้ โดยท่านสามารถขึน้ไปชมวิวที่ชัน้ 7 และ ชัน้ 
37 โดยที่ชัน้นีท้่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเก๊า สามารถขึน้ชมวิวได้
ตัง้แต่เวลา 11.00 - 22.00 น.  (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์)  น าท่านเข้าสู ่โคโลอาน (Coloane) เคยเป็นเกาะชาวประมง
อยู่ทางใต้ของเกาะไทปา เป็นเกาะท่ีมีความสงบที่สดุของเกาะมาเก๊า และเป็นที่ตัง้ของร้านทาร์ตไข่ชื่อดงัที่สดุของ
มาเก๊า Lord Stow Bakery ซึ่งเปิดมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1989 จากนัน้น าโบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ (St. Francis 

Xavier Church) สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งในโคโลอาน ถูกสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1928 ตามสถาปัตยกรรม
แบบบารอก อาคารสีเหลือง สลบัขาว หน้าต่างทรงโค้ง และมีหอระฆังอยู่ ด้านบน โบสถ์นีส้ร้างขึน้เพื่อร าลึกถึงฟ
รานซิส ซาเวียร์ นกับวชชาวสเปนผู้ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอริคในมาเก๊า อินเดีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ ญ่ีปุ่ น และจีน บาทหลวงชาวแคว้นนาบารา ประเทศสเปน ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิบสองนกับุญ
ของพระคริสต์ ผู้ เผยแพร่ศาสนาในดินแดนตะวนัออกจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ย่านกุนฮา (Cunha Street) อยู่ใน
ใจกลางหมู่บ้านไทปา ย่านช้อปปิง้หรือย่านละลายทรัพย์ของมาเก๊า จะเป็นตรอกคนเดินเล็กๆที่มีของฝาก และ
อาหารให้เลือกซือ้มากมาย ถนนสายเล็กๆแห่งนี ้เป็นที่อยู่อาศัยชาวแมคกานีส (จีนผสมโปรตุเกส) จึงเป็นแหล่ง
รวมร้านอาหารขนมของฝากมาเก๊า ร้านอาหารจีน ฮ่องกง อาร์เจนตินา และร้านอาหารโปรตเุกส 

 



เย็น อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซือ้สินค้า 
น าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถบัสสาธารณะ เพื่อข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สดุในโลก สะพานฮ่องกง-จูไห่-
มาเก๊า (HKZMB) มีความยาว 55 กิโลเมตร ซึ่งรวมถึงสะพานถนนวนเวียน และอุโมงค์ใต้ทะเล เชื่อมต่อเกาะ
ลนัเตาของฮ่องกง เมืองจูไห่ และมาเก๊า ในพืน้ที่เกรทเตอร์ เบย์ (Greater Bay Area) โดยข้ามทะเลบริเวณปาก
แม่น า้จูเจียง ช่วงหนึ่งของสะพานลงอุโมงค์ใต้ทะเล เป็นความยาว 7 กิโลเมตร ลึกลงไปใต้ก้นอ่าวราว 44.5 เมตร 
สะพานได้ถูกออกแบบให้ทนต่อแผ่นดินไหวและไต้ฝุ่ น โดยมีการใช้เหล็กในการก่อสร้างมากถึง 4 แสนตนั ซึ่งเทียบ
ได้กบัการสร้างหอไอเฟลถึง 60 แห่ง ใช้งบก่อสร้างมากถึง 20 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 6 แสนล้านบาท) โดยใน
เร่ิมก่อสร้างในปี 2009 ทางฝ่ังแผ่นดินใหญ่ของจีน และเร่ิมก่อสร้างโครงการฝ่ังฮ่องกงในปี 2011 โดยช่วงแรก
ทางการจีนวางแผนให้โครงการแล้วเสร็จภายในปี 2016 แต่ต้องประสบกบัปัญหาล่าช้ากว่าจะแล้วเสร็จในปี 2017 
รวมแล้วใช้เวลาก่อสร้างเกือบ 10 ปี จะไม่มีขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าให้บริการ จะมีเพียงรถบสัรับส่งซึ่งเป็น
ของเอกชนที่ได้รับอนญุาตจากทางการให้บริการเท่านัน้ 

ที่พัก SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสอง วิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ส านักชีฉีหลิน และสวนหนานเหลียน – ช้อป
ป้ิงจิมซาจุ่ย – A SYMPHONY OF LIGHTS 

 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซ าขึน้ชื่ อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ ง 
ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก เป็นต้น   
จากนัน้น าท่านขึน้สูเ่ขา  VICTORIA PEAK โดยรถบสัจุดชมวิวแสนสวยท่ีสดุของฮ่องกง สมัผสับรรยากาศบริสทุธ์ิ
สดชื่น สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลนูได้ทัง้เกาะอย่างชดัเจน จุดนีส้ามารถมาชมวิว
เมืองฮ่องกงได้ทัง้วันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและ
อาคารสงูระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอ่ืนๆ อนั
เป็นที่ตัง้ของธุรกิจ ชัน้น าของฮ่องกงพร้อมทัง้ถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ 
จากนัน้น าท่านนมัสการขอพรสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเชื่อว่า ณ บริเวณ
หาดรีพลัส์เบย์ เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ ยที่ดีที่สดุของเกาะฮ่องกง น าท่านเร่ิมขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากนัน้น าท่านขอพร 
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมัน่คง ทรัพย์สินเงินทอง  หรือถ้าท่านไหนมีลกูยาก ก็สามารถขอพร
เร่ืองลกูจากพระสังฆจาย ได้ จากนัน้น าท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึง่เชื่อกนัว่าข้ามหนึ่งครัง้จะมีอายุเพิ่มขึน้ 3 ปี  
หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจ้าแห่งความรักก็ได้  จากนัน้ขอพรเร่ืองการเดินทาง ให้
เดินทางปลอดภยัจาก เจ้าแม่ทับทมิ จากนัน้ให้ท่านได้รับ พลังจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถือว่าเป็นจดุรวมรับพลงัที่ดี
ที่สดุของฮ่องกง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ส านักชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery) ส านกัชีแห่งนีเ้ป็นส านักชีในนิกาย
มหายาน และสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมย้อนยุคของศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ถังโดยเร่ิมก่อสร้างขึน้ในปี 1934 
และก่อนจะได้รับการบูรณะใหม่ในรูปแบบของราชวงศ์ถัง (ค.ศ 618–907) ในปี 1990 ภายในยังเก็บพระบรม
สารีริกธาตแุละมีสระบวัที่ให้ความสงบแก่ดวงวิญญาณ ส านกัชีแห่งนีย้งัประกอบไปด้วยโถงอารามหลายโถง บาง
โถงมีรูปปัน้ทอง ดินเหนียว และไม้เป็นตวัแทนของสิ่่งศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระศากยมนุีและพระโพธิสตัว์ประกอบไปด้วย
วิหารอยู่รายรอบ 13 หลงั จุดเด่นในการสร้างส านกัชีที่นี่ คือ สร้างโดยไม่ใช้ตะปซูกัตวัเดียวด้านในของที่นี่มีความ
สงบเงียบ ส านักชีแห่งนีเ้ปิดทุกวัน ยกเว้นวันพุธ นอกจากนี ้ เมื่อเดินข้ามสะพานมาจะเจอ สาธารณะหนาน

เหลียน สถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีนกบัญ่ีปุ่ นเข้าไว้ด้วยกนั ภายในร่มร่ืนเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพนัธุ์เป็น
สวนหินที่สวยงามเป็นธรรมชาติที่มีต้นบอนไซตัดแต่งสวยงาม ไฮไลต์ตรงสระน า้ใจกลางสวนที่มีปราสาทสีทอง



อร่ามตัง้ตระหง่านอยู่ใจกลางสระมีสะพานสีส้มแดงชื่อ Pavilion of Absolute Perfection ไม่สามารถเดินเข้าไป
ด้านในได้ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟต์ชาบ ู
เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สกัการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตัง้จิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้า
พ่อแชกง จากนัน้ให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพ
แข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกนัว่าหากหมนุครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครัง้ จะช่วยปัดเป่าสิ่งชัว่ร้ายออกไป 
และน าพาสิ่งดีๆเข้ามาต านานวดัแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วดักงัหนัลม” เป็นอีกหนึ่งวดัที่มีประวติัศาสตร์อัน
ยาวนาน สร้างมาตัง้แต ่300 ปีก่อน ตามต านานเลา่กนัว่าได้มีโจรสลดัต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแช
กงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกงัหนัลมแล้วน าไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลดัได้จากไปและไม่ได้ท าการ
ปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากงัหนัลมนัน้ช่วยขจดัสิ่งชัว่ร้ายที่ก าลงัจะเข้ามา และน าพาสิ่งดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้าง
วัดแชกงแห่งนีช้ึน้ เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่สกัการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกิดขึน้ น าท่านเยี่ยมชม  
โรงงานจิวเวอร์ร่ี ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที่ได้รับรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ย 
โดยการย่อใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบั ไม่ว่าจะเป็น จี ้ แหวน  ก าไล เพื่อให้เป็นเคร่ืองประดบั
ติดตวั และเสริมดวงชะตา น าท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเก่ียวกับหยก อาทิ ก าไลหยก  หรือสตัว์น าโชค
อย่างป่ีเสี่ยะ  อิสระให้ท่านได้เลือกชือ้เป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึก หรือน าโชคแด่ตวัท่านเอง น าท่าน ช้อปป้ิง
สินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนัน้อิสระให้ท่านเต็มอ่ิมกับ
การช้อปปิง้ย่านจิมซาจุ่ยมกัจะตัง้ต้นกนัที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทัง้เคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, 
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพืน้เมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี  
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกนัอยู่ 
และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ ไม่ว่าจะเป็น  
COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 
ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน  การแสดงมัลติมีเดียสดุ
ยอดตระการตาที่ได้รับการบนัทกึในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สดุของโลกครอบคลมุ
พืน้ที่อาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆที่ตัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านีป้ระดบัไปด้วย
แสงไฟ ซึง่เพียงกดสวิตช์ก็จะสอ่งแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 

เย็น บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูห่านย่าง 
ที่พัก SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – City gate Outlet – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – 
สนามบินดอนเมือง 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซ าขึน้ชื่ อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ ง 
ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก เป็นต้น 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพื่อขึน้ กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศากรณีถ้าลูกค้าอยากท้าทาย
ความหวาดเสียว สามารถอพัเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พืน้ทึบ) เป็นกระเช้าคริสตลั (พืน้กระจกใส) สามารถ
แจ้งหัวหน้าทัวร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ท่านละ  100 เหรียญฮ่องกงไปยังเกาะลนัเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ว
หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา องค์พระสร้างทองสมัฤทธ์ิ 160 ชิน้ องค์พระพทุธรูปหนัพระพกัตร์ไปทาง
เหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแล้วมีความสูง



ทัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพทุธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า 
พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้า
เทียนถานในปักกิ่งน าท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตัง้จิตอธิษฐานขอพรไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองสขุภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดิน
ขึน้ชมฐานองค์พระได้โดยจะมีบนัไดทอดยาวจ านวน 268 ขัน้ บริเวณฐานพระพทุธรูป เป็นที่ประดิษฐานของบรม
สารีกธาต ุ(พระเขีย้วแก้ว) และพระพทุธรูปหยกขาว ที่อนัเชิญมาจากศรีลงักา ภาพวาดพทุธประวติัโดยวาดจากสี
น า้มนั (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 60 เหรียญฮ่องกง) หรือชมวิวของเกาะลนัเตาในมมุสงูได้ และยงัมีรูปปัน้ของ
เทพธิดาถวายเคร่ืองสกัการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระนอกจากนี ้
ท่านยงัสามารถเข้าชม วัดโป่วหลิน  ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทัง้ 5 พระองค์ ณ อาคาร
หมื่นพทุธ  โดยบนหลงัคาวดัจะมีสตัว์มงคลตรงมมุของหลงัคา ห้ามน าเคร่ืองเซ่นไหว้ที่ประกอบด้วยเนือ้สตัว์เข้ามา
ไหว้เป็นอนัขาด 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้ให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณ
หมู่บ้านจ าลองแห่งนีท้่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวฒันธรรมดัง้เดิมไว้ได้
อย่างลงตวัแวะพกัเหนื่อย หาของอร่อยกิน แนะน าบวัลอยหยินหยาง บวัลอยที่ผสมผสานกนัได้อย่างลงตวัระหว่าง
งาด า (สีด า) กบักะท ิ(สีขาว) ให้ความสดชื่นไม่น้อย เร่ืองความอร่อยพดูได้ค าเดียว “ต้องลอง” 
หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปล่ียนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพ่ือน าท่านขึน้สู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วนต่าง
กระเช้าผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ  20 เหรียญฮ่องกง 
จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้  ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิง้สินค้าตามอัธยาศัย กับ 
OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น 
BURBERRY รวมทัง้รองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชัน้ใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือก
ซือ้สินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จบัจ่ายกนัได้อย่างจใุจ 

เย็น อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซือ้สินค้า 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบิน CHEK LAP KOK เพื่อเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

21.05 น.    น าท่านเดินทางสู ่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี FD503 

23.00 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

ราคาจอยแลนด์ 
ไม่ใช้ตั๋ว 

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 

 
 



** เด็กทารกอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ท่านละ 7,900 บาท ** 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน ** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเพื่อโปรโมทสินค้าพืน้เมือง ในนามของ
ร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และร้านจิวเวอร์ร่ี ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรม
ทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน
ทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถ้าหากลูกค้าไม่
มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกแห่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็น
จ านวนเงนิ 300 เหรียญ / คน / ร้าน 

• โรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปลี่ยนขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 

• หมายเหต ุที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวันสุดท้ายลกูทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้แต่ถ้าท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ต้องซือ้ โดยไม่มีการบงัคบัลกุทวัร์ทัง้สิน้ แต่เป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      
 ค่ารถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  
 ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     
 ค่าจ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการ
ใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน ภายใน 1 วนัหลงัการจอง ( ช าระมัดจ าเป็นจ านวนเงิน  10,000 บาท

ต่อท่าน ภายใน 1 วันหลังการจอง ในระยะเวลาที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์  เพื่อส ารองที่น่ัง ) 
2. ช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วนั กรณีนกัท่องเที่ยวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบ

ภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางใน
ทวัร์นัน้ๆ 



3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิก
การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มี ชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี ้วนัจนัทร์ ถึง
ศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือ
ถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไมว่่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบันกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 
10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนงัสือเดินทาง
ให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 



5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที่ยว
สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยวท่ีมิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อบุติัเหต ุความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์
มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้  

2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เนือ้สัตว์ 
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูง
มาก  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


