
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง–เกาะลนัเตา-วดัโป่วหลนิ-City gate Outlet 

04.00 น พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์2 สายการบนิ AIR ASIA พบเจา้หนา้ทีทํ่าการเช็คอนิต๋ัว 
06.30 น. บนิลัดฟ้าสู ่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ FD508  
10.15 น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง นําทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพื่อขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 

องศา  

กรณีถา้ลกูคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พื้นทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตัล 

(พื้นกระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ  100 เหรยีญฮ่องกง/เทีย่ว  

ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธิ ์

160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสูจ่นีแผน่ดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่โดยมคีวามสูง 26.4 เมตร 

บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสูงท ัง้ส ิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง   

โดยพระพุทธรปูมีชือ่เรยีกอยา่งไม่เป็นทางการว่า พระใหญเ่ทยีนถาน ประดษิฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตกึ  3 ชัน้  

ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 

 

นําทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหท้กุทา่นไดตั้ง้จติอธษิฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรือ่งสขุภาพ การงาน 

การเงนิ เน่ืองจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธษิฐาน ทา่นสามารถเดนิขึน้ชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมีบันได

ทอดยาวจํานวน  268 ขัน้  บรเิวณฐานพระพุทธรปู เป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแกว้)  และพระพุทธรูป

หยกขาว ทีอั่นเชญิมาจากศรลัีงกา  ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสีน้ํามัน (ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ  60 เหรยีญ

ฮอ่งกง)  หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้ และยังมีรปูปั้นของเทพธดิาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของนิกาย

มหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 



 

 

 

นอกจากน้ีทา่นยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทัง้ 5 พระองค ์ณ อาคาร

หมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว์มงคลตรงมุมของหลังคา หา้มนําเครือ่งเซน่ไหวท้ีป่ระกอบดว้ยเน้ือสัตว์เขา้มาไหวเ้ป็น

อันขาด 

 

 

จากนัน้ใหท้า่น อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้น

จําลองแหง่น้ีทา่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  



 

 

แวะพักเหน่ือย หาของอรอ่ยกนิ แนะนําบัวลอยหยนิหยาง บัวลอยที่

ผสมผสานกันไดอ้ยา่งลงตัวระหว่างงาดํา (สดํีา) กบักระท ิ(สขีาว) ใหค้วาม

สดชืน่ไม่นอ้ย เรือ่งความอรอ่ยพูดไดคํ้าเดยีว “ตอ้งลอง”    

  

หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารงุ หรอืปิดเนือ่งจากสภาพ

อากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นเป็นรถโค้ชของ

อุทยาน เพือ่น าทา่นขึน้สู่ยอดเขาแทน และจะท าการคนืเงนิค่าส่วน

ตา่งกระเช้าผูใ้หญ่ท่านละ 40 เหรยีญฮ่องกง และเด็กท่านละ  20 

เหรยีญฮอ่งกง 

จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ที่หา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET 

สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรอืว่าจะเป็น BURBERRY 

รวมท ัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และช ัน้ใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ไมว่า่

จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

*อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 

จากนัน้นําทา่นเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนทีม่ีชว่งกลางยาวทีส่ดุเป็นอันดับ 2 ของโลก และใน

ปัจจุบันอยูท่ีอั่นดับที ่7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกวา้ง 41 เมตร มีสองชัน้ ชัน้บนมีเสน้ทางรถวิง่จํานวน 6 ชอ่งทาง สว่นชัน้

ลา่งใชสํ้าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และชอ่งทางสํารองสําหรับรถยนต ์ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เร ิม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ. 

1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮ่องกง 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง วคิตรอเรยี พคี-รพีลัสเ์บย-์วดัแชกงหมวิ- วดัหวงัตา้เซยีน – ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ - A Symphony of Lights 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติม่ซําขึน้ชือ่ของฮ่องกง อาท ิฮะเกา๋ ขนมจีบกุง้ กว๋ยเตีย๋วหลอด โจ๊ก เป็น
ตน้ (2)   
 

 



 

 

จากนัน้นําทา่นขึน้สูเ่ขา  VICTORIA PEAK โดยรถบสัจุดชมววิแสนสวยทีสุ่ดของฮอ่งกง สมัผสับรรยากาศบรสุิทธิ์

สดชืน่ สามารถชมทศันยีภาพอนังดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลูนไดท้ ัง้เกาะอย่างชดัเจน จุดน้ีสามารถมาชมวิว

เมืองฮ่องกงไดทั้ง้วันซึง่ในแตล่ะชว่งเวลาก็จะมวีวิทีส่วยงามแตกตา่งกนัไป ววิทีม่องเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคารสงูระฟ้า

ของฮ่องกง ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซ่า, ตกึไชนา่แบงคแ์ละตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ ัง้ของ

ธุรกจิ ช ัน้น าของฮอ่งกงพรอ้มท ัง้ถา่ยภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ 

 

จากนัน้นําทา่นนมัสการขอพรสิง่ศักดิส์ทิธ ิเ์พื่อเป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชือ่ว่า ณ บรเิวณหาดรพัีลสเ์บย์ 

เป็นจุดทีม่ีฮวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของเกาะฮ่องกง นําทา่นเร ิม่ขอพร เจา้แมก่วนอมิ จากนัน้นําทา่นขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอ ีย๊  เทพ

เจา้แหง่โชคลาภ ความม่ันคง ทรัพยส์นิเงนิทอง  หรอืถา้ทา่นไหนมีลกูยาก ก็สามารถขอพรเรือ่งลกูจากพระสงัฆจาย ได ้ 

 

จากนัน้นําทา่น ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมีอายเุพิม่ขึน้ 3 ปี  หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพร

เรือ่งความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้ จากนัน้ขอพรเรือ่งการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แมท่บัทมิ จากนัน้

ใหท้า่นไดร้ับ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืว่าเป็นจุดรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮ่องกง 

 



 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
 

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจุ้ดธปูขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดตั้ง้จติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พอ่แช

กง จากนัน้ใหท้า่นหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ 

และเงนิทอง เชือ่กันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชั่วรา้ยออกไป และนําพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

 

 

 



 

 

ตํานานวัดแชกง หรอืเรยีกอีกชือ่หนึง่ว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึง่วัดทีม่ีประวัตศิาสตรอั์นยาวนาน สรา้งมาตัง้แต ่300 

ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กันว่าไดม้ีโจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมื่อนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับ

กังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดท้ําการปลน้ ชาวบา้นจึงมีความเชื่อว่า

กังหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชัว่รา้ยทีก่าํลังจะเขา้มา และนําพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกงแหง่น้ีช ึน้ เพื่อระลกึถงึนายพลแช

กง และเป็นทีสั่กการะบูชาเพื่อไม่ใหม้ีส ิง่ไม่ไดเ้กดิขึน้ 

 

นําทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บ

รางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของ

กังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครือ่งประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  กําไล เพื่อใหเ้ป็น

เครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 

นําทา่นชม รา้นหยก มีสนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิกําไลหยก  หรอืสัตว์นํา

โชคอยา่งป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลกึ 

หรอืนําโชคแดตั่วทา่นเอง  

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจีนกวางตุง้ จะเรยีกวัดน้ีว่า หว่องไทซ่นิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายกุว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกง

สว่นใหญเ่ดนิทางมาวัดน้ีเพื่อขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซึง่วัดแห่งน้ีเป็นที่ประดษิฐานของเทพเจา้จีนหลายองค์

อยา่งเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน 

 

 

วธิกีารอธษิฐานขอคู ่ขัน้แรกก็ทํานิ้วตามแบบ

ในรปูเลยเอานิว้โป้งกดปลายนิว้นาง แลว้เอานิว้กอ้ย

สอดเขา้ไปในรขูองนิว้นางทัง้ 2 ขา้ง ค่อยๆ ทํา ใจ

เย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดจูากภาพไม่ตอ้งตกใจ

ว่าจะทําไดมั้้ย เพราะบรเิวณดา้นขา้งจะรูปสาธิต

วธิกีารอธษิฐานโดยละเอียดอีกครัง้ 

 



 

 

 
บรเิวณดา้นขา้งวัดจะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว หรอืทีรู่จั้กกันในนามเทพเจา้แห่งจันทรา 
เทพเจา้แหง่ความรัก และการแตง่งาน โดยเทพเจา้หยกโหลวจะคอยทําหนา้ทีจ่ดรายชือ่คูรั่ก จงึเชือ่กันว่าสมุดทีผู่เ้ฒา่ถอืใน
มือ คอืบัญชรีายชือ่คูรั่กทีจ่ะไดรั้บคําอวยพรใหอ้ยูคู่ก่ันอยา่งรม่เย็นเป็นสขุ  
นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ัน้อสิระใหท้่าน
เต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุ่ย มรีา้นขายของท ัง้เคร ือ่งหนงั, เคร ือ่งกฬีา, 
เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายมี 
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู่ และมี
ทางเชื่อมตดิต่อกันสามารถเดนิทะลุถงึกันได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, 

LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย 
*อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 

 
จากนั้นนําท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เร ิม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคนื  การแสดง

มัลตมิีเดยีสดุยอดตระการตาที่ไดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ย ิง่ใหญ่ที่สุดของโลก

ครอบคลมุพื้นทีอ่าคารตกึระฟ้าสําคัญตา่งๆทีตั่ง้อยูส่องฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่น้ีประดับไปดว้ย

แสงไฟ ซึง่เพียงกดสวติชก์็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮ่องกง จากนัน้นํา

ทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ฮอ่งกง – มาเกา๊ – วดัอามา่– เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล - วหิารเซนตป์อล –เก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล เดอะปาร ิ
เซยีน – เวเนเชีย่น – กรุงเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติม่ซําขึน้ชือ่ของฮ่องกง อาท ิฮะเกา๋ ขนมจีบกุง้ กว๋ยเตีย๋วหลอด โจ๊ก เป็น
ตน้ (4) 
นําทา่นเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยเรอืเฟอรร์ี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.) ซึง่เป็นเมืองทีม่ีประวัตศิาสตร์อันยาวนาน และ
น่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพียงแคห่มู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟเูจี้ยนเป็นชนชาตดัิง้เดมิ 
จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อตดิต่อคา้ขายกับชาวจีน และมาสรา้ง

อาณานคิมอยูใ่นแถบน้ี ทีสํ่าคัญคอืชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรม
ของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมาย ทําใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองทีม่ีการผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก
อยา่งลงตัว จนเรยีกไดว้่าเป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี"     
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ เป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและเก็บรักษาศลิปะวัตถเุกา่แก่ซึง่มีมูลค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็น
อาคารสถาปัตยกรรมทีค่งอยูม่าไดย้าวนานทีส่ดุของมาเก๊า ในบรเิวณวัดมีศาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม 
HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอมิ HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN 
 
 
 



 

 

 

 
 
จากนัน้ผ่านชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แม่กวนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสัมฤทธิทั์ง้องค ์มีความสงู 18 เมตรหนัก
กว่า 1.8 ตัน ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบัวดงูดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอรา่มงดงามจับตา 
เจา้แม่กวนอมิองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอมิลกูครึง่ คอืปั้นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แตว่่ากลับมีพระพักตรเ์ป็นหนา้พระแม่มาร ีทีเ่ป็น
เชน่น้ีก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอมิทีโ่ปรตเุกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสทีส่ง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับจีน 
และนําทา่นชม วหิารเซนตป์อล โบสถแ์หง่น้ีเคยเป็นสว่นหนึง่ของวทิยาลัยเซนตป์อล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 
1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูก
ทําลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลัย และโบสถถ์กูทําลายจน
เหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ ่และบันไดดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและ
ตะวันตกและมีอยูท่ีน่ี่เพียงแหง่เดยีวเทา่นัน้ในโลก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ถา้เมื่อไหรก่็ตามทีค่ณุมาเยอืนมาเกา๊ “ทารต์ไข”่ คอืขนมทีจ่ะตอ้งลองทาน  ถา้
ไม่ไดล้องทาน จะถอืวา่พลาดมาก เพราะทารต์ไขข่องมาเก๊า แป้งจะบางและกรอบมาก 
สว่นสังขยาจะหอมและหวานแตไ่ม่มาก ยิง่ถา้ไดท้านตอนทีเ่พิง่อบเสร็จรอ้นๆ  บอกได ้
เลยว่า ฟินมาก   

 
 
 
 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่THE PARISIAN MACAO  ใหท้า่นไดสั้มผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่
จําลองมาจากฝร่ังเศส  ซึง่หอไอเฟลทีม่าเก๊าถอืไดว้่าเป็นหอไอเฟลจําลองทีใ่หญท่ีส่ดุและเหมือนจรงิทีส่ดุในโลก โดยมีการ
ประดับไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมีความสงูถงึ 38 ชัน้ โดยทา่นสามารถขึน้ไปชมววิทีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 37 โดยทีช่ัน้น้ีทา่นจะ
สามารถมองเห็นประเทศจีน และววิพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเก๊า สามารถขึน้ชมวิวไดตั้ง้แต่เวลา 11.00 - 22.00 น.  

(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
นําทา่นเยีย่มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรรูะดับ 6 ดาว เชญิทา่นสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแห่ง

ใหม่ของเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อํานวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงที่แกรนด์แคนแนลช๊อป 
พบกับรา้นคา้แบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 รา้น  อาท ิRolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, 
Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess  เป็นตน้ 
นอกจากรา้นคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยังมีรา้นอาหารภัตตาคารตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกลองทานกว่า   30 รา้น หรือจะเสี่ยง
โชคคาสโิน ซึง่มีอยูทั่ง้หมด 4 โซนใหญ ่แตใ่นสว่นของคาสโินนัน้เด็กอายตํุากว่า 20 ปีจะไม่สามารถเขา้ไปในบรเิวณดา้นใน

ได ้

 

 หรอืหากทา่นตอ้งการเปลีย่นบรรยากาศ สามารถน่ังเรือ

กอนโดลา่ได ้โดยจะมีค่าใชจ้่าย ท่านละ  128 เหรียญฮ่องกง 
โดยสามารถน่ังไดลํ้าละ  4 ทา่น  เรอืจะลอ่งไปตามคลองเวนิช
ภายในโรงแรม ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลา
ลอ่งประมาณ  15 นาท ี
 

**อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการเสีย่งโชค 
หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ ** 

 
22.10 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD767 
23.55 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

*********************************************** 
 
 



 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทาํการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก
มเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

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 กุมภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

23 – 25 กุมภาพนัธ ์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 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่***  

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญ /ทรปิ/ทา่น 
 
 



 

 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื 
บวัหมิะ ผา้ไหม ไขมุ่ก ใบชา ใยไผไ่หม หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึ
อยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของ
ลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 
 หมายเหต ุทีฮ่่องกงมีชา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซื้อไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ โดยไม่มีการบังคับลกุทัวรทั์ง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.      
 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อสํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 



 

 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผิด
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก 
ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทกุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เน้ือสัตว์ ไสก้รอก
ฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่น้ี หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  

 

 
 

 
 

 

 

 
 


