
                
 

 

รหัสทัวร PHD1900742 

ทัวรฮองกง มาเกา นองปง 4 วัน 3 คืน (EK) 
สัมผัสบรรยากาศเวเนเช่ียน   เกาะลนัเตา   ขึ้นกระเชานองปง 
มนัสการพระใหญโป�หลิน   ชมวิววิคตอเรียพีค   หาดรีพลัสเบย 
มนัสการเจาแมกวนอิมริมทะเล   ขอพรเทพเจาแหงโชคลาภ 
หมุนกังหันนําโชควัดแชกงหมิว   ชมซากวิหารโบสถเนตปอล 
 

 



                
 

 

HOT!! รายการ OPTION รวมรถรับ-สง 
 

รายการ เพ่ิมเงินทานละ (บาท) 
OCEAN PARK HONG KONG 3,000 
HONG KONG DISNEYLAND 4,000 

 
 
วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮองกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอปปم�ง 
                 เลดี้มาเก็ต & เทมเปم�ลสตรีท 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
10.30 น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ช้ัน 4  ประตูหมายเลข  9  
แถว  T  เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) พบเจาหนาที่และหัวหนาทัวร
จากทางบริษัทคอยอํานวยความสะดวกแกทานในดานตั๋วเครื่องบินและสัมภาระใน
การเดินทาง   

14.00 น.  นําทุกทานลัดฟ�าสูเกาะฮองกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

18.05 น.  การเดินทางใชเวลา 3 ช่ัวโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแหง
ใหมของฮองกง ทันสมัยดวยเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆอยางครบ
ครัน ผานการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง  



                
 

 

 จากน้ัน นําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย ขามสะพานแขวนซิงหมา 
(TSING MA BRIDGE) ซึ่งเปนสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความ
ยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล) เชื่อมตอระหวางฮองกงอินเตอรเนชั่นนอล
แอรพอรตกับตัวเมืองฮองกง ตัวสะพานชั้นบนจะเปนทางใหรถยนตวิ่ง สวนชั้นลาง
เปนเสนทางของเอ็มทีอาร (MTR) กับแอรพอรตเอ็กเพรสเทรนส (Airport 
Express Trains) สะพานซิงหมาน้ี ไดถูกคัดเลือกใหเปนสัญลักษณของคูรักทั่ว
โลกอีกดวย  จากน้ันนําทานเดินทางสูปากอาววิคตอเรีย จุดชมวิวยอดนิยมของ
ฮองกง นํ าท านชม SYMPHONY  OF  LIGHT  การแสดงแสง สี  เสีย ง 
กลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิลด เรคคอรด” ซึ่งการแสดง
จะเปดไฟที่ตกแตงดวยไฟหลากหลายสีสัน รวมดวยการยิงเลเซอรประกอบเพลง
จากอาคารชั้นนํากวา 40 แหง โดยใชเวลาในการแสดงประมาณ 15 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร เ ย็ น  ณ  ภั ต ต า ค า ร  MAJESTY SEAFOOD 

RESTAURANT  ( 1 ) 
  เมนูดังน้ี :: ผัดผักตามฤดูกาล  ขาวผัด  หอยลายผัดเตาซี่  ปลาหมึกกระเทียม
พริกไทย  เป�าฮื้อน่ึงซีอ๊ิว ปลาเกาน่ึงซีอ๊ิว  หอยเชลลน่ึงวุนเสนกระเทียม กุงทะเลลวกจิ้ม ปูผัดขิง 
 
 
  
 
 
  



                
 

 

 จากน้ันใหทานอิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือทานที่ตองการชมทัศนียภาพของ
เกาะฮองกงยามราตรี ทานสามารถเดินชมบรรยากาศและวิถีชีวิตยามคํ่าคืนของ
ชาวฮองกงได เน่ืองจากโรงแรมต้ังอยูใจกลางยานชอปปم�ง 
ฮองกงพักที่    EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / 

PRUDENTIAL HOTEL  หรือ NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทานั้น 
 

วันที่สอง      (BUS / BUS) สูยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด) – รีพลัสเบย – ฮองกง 
                จิวเวลรี่ –  วัดแชกงหมิว – กระเชานองปง & พระใหญโป�หลิน –  
                  ซิตี้เกท เอาทเลต  
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา  รบัประทานอาหารเชาแบบติ่มซําตนตํารับของฮองกง ( 2 ) 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางโดย รถบัส ขึ้นสู ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูง
ที่สุดของฮองกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล จากจุดน้ี ทานสามารถ
ชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร อาคารรูปรางครึ่งวงกลมที่มี
เอกลักษณเดนที่สุด ชมเกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน ตื่นตาตื่นใจ
กับตึกระฟ�าที่สูงตระหงานและอาคารตางๆ ที่กอสรางตามหลักฮวงจุย อาทิเชน ตึก
เซ็นทรัลพลาซา ตึกไชนาแบงค และตึกอ่ืนๆ อันเปนที่ต้ังของธุรกิจชั้นนําของฮองกง 
พรอมทั้งถายภาพกับวิวสวยสุดประทับใจ และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮองกงจาก
รานคาภายในอาคารเดอะพีค ในบริเวณเดียวกันน้ัน ยังมีพิพิธภัณฑมาดามรุสโซ  
พิพิธภัณฑหุนจําลองเสมือนจริงของดารา นักแสดง และผูมีชื่อเสียงของฮองกงและ
ทั่วโลก ใหเขาเยี่ยมชมอีกดวย (ในการเขาพิพิธภัณฑทานตองเสียคาตั๋วเขาชม



                
 

 

เอง) จากน้ันนําทานเดินทางสู “อาวรีพลัสเบย” สักการะขอพร “องคเจาแม
กวนอิม” ปางประทานพรที่ชาวฮองกงเชื่อวาศักดิ์สิทธิ์มาก องคทานมีความ
ประณีตงดงาม ตั้งอยูบนฐานบัว ขอพร “เจาแมทับทิม” เพื่อเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจ
และขอใหการเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พรอมสักการะขอพรเทพเจาแหงโชคลาภ 
“ไฉซิ้งเอ้ีย” ที่เช่ือกันวาหากใครไดมาสัมผัสองคทาน จะไดรับแตเงิน ทอง กลับบาน 
โดยเอาสองมือลูบจากเคราทานลงมาแลวกํามาใสในกระเป�าของตัวเอง เสมือน
เปนเคล็ดวาใหเงินทองไหลมาเทมาสูกระเป�าของเรา แลวลูบกอนทองที่อยูดานขาง
องคทานแลวกํามาใสกระเป�าของตัวเองอีกครั้ง  หรือหากทานใดที่มีบุตรยาก 
แตงงานแลวยังไมมีบุตร ใหมาขอพร “องคสังกัจจาย(องค Baby Buddha) ” จะ
ประสบความสําเร็จเกือบทุกคน แลวพาทานเดินขาม “สะพานตออายุ” ซึ่งชาว
ฮองกงเชื่อกันวาการขามสะพานน้ีจะสามารถตออายุได  และเมื่อขามสะพาน
มาแลวจะเปนลานกวางที่เต็มไปดวยเซียนและเทพเจามากมาย ซึ่งรวมถีง “องค
เทพเจาแหงความรัก” หนวดเครายาวๆ ในมือทานจะมีหนังสือเลมใหญ ขางๆองค
ทานจะมีหินดํากอนโต ใหอธิษฐานแลวทําการลูบกอนหิน เชื่อวาจะนําพาใหพบคู  
สวนทานที่มีคูอยูแลวเม่ือไหวขอพรทานแลวก็ทําใหรักมั่นคงและยาวนาน  หลังจาก
น้ันนําทานเยี่ยมชมโรงงาน ฮองกงจิวเวลรี (HKJ)  ตนตํารับงานดีไซนแหวนเพชร
กังหันที่ขึ้นช่ือของฮองกง และไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 ) 

จากน้ันนําทานสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) หน่ึง
ในวัดยอดนิยมของฮองกง ที่ประชาชนใหความเลื่อมใสศรัทธามาเน่ินนาน ดานใน
ศาลมีรูปปم�นสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงน้ี เชื่อวามีความ
ศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรดานโชคลาภ เสริมความเปนสิริมงคล ปดเป�าเรื่องรายๆ



                
 

 

ออกไป และวัดแหงน้ี ยังเปนสถานที่ที่นิยมสําหรับทานที่ตองการแกปชงอีกดวย 
โดยวิธีการไหวขอพรจากทานแชกงน้ัน ทานจะตองเขาไปยืนอยูเบื้องหนารูปปم�นของ
ทาน แลวอธิษฐานขอพรพรอมกับมองหนาทาน อยางมุงมั่นตั้งใจ จากน้ันทําพิธี
หมุน กังหันแหงโชคชะตา หรือที่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพ่ือหมุนรับแตสิ่งดีๆ เขา
มาในชีวิต โดยความหมายของใบพัดทั้งสี ่มดีังน้ี 
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 
ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 
ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

เม่ือหมุนกังหันเสร็จแลว ใหตีกลอง 3 ครั้ง เพ่ือใหเปนที่รับรูทั่วกันทั้งฟ�าดิน 
และใหพรนัน้สมประสงค 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเกาะลันเตาซึ่งเปนที่ตั้งของสถานท่ีทองเที่ยวสําคัญของ
ฮองกง “หมูบานนองปง”  โดยนําทานน่ัง กระเชาไฟฟ�า NONGPING 360 
องศา ขามเขาหลายลูกทีม่ีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ข้ึนมาจากสถานีตุงซุง ไปยัง
ปลายทางของหมูบานนองปง เล่ือนผานทะเลจีนใต และวนอุทยานลันเตาเหนือ ใน
เวลา 25  นาที จากกระเชาลอยฟ�า ทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพของสนามบิน
นานาชาติฮองกง ชื่นชมทิวทัศน และภูมิ-ประเทศจากเกือบทุกๆ สวนของเกาะ ที่
เต็มไปดวยภูเขาและความเขียวขจีของเกาะลันเตาจากใจกลางเมือง ตุงชุงถึง
หมูบานนองปงเกาะลันเตา  ทั้งยังสามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิประทับ
กลางแจงองคใหญที่สุดในโลกไดอีกดวย จากน้ันพาทานเดินผานหมูบานนองปง ซึ่ง
จะมีรานคา รานของฝาก ของที่ระลึกหลายประเภท ตั้งอยูเรียงรายตลอดสองขาง



                
 

 

ทาง  แลวพาทานเดินตอไปยังทางขึ้นบันได 268 ขั้น เพ่ือขึ้นสู พระพุทธรูปเทียน
ถาน ซึ่งประดิษฐานอยูคูกับวัดโป�หลิน ที่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร 
องคพระสรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 34 
เมตร มูลคาในการกอสรางกวา 60 ลานเหรียญฮองกง องคพระน่ังอยูบนกลีบ
ดอกบัว ยกพระหัตถขวาและแบพระหัตถดานซายไวบนตัก พระเนตรมองลงมา
ดวยความเปم�ยมเมตตา 
 
 
 
 
 

 
 

หลังจากน้ัน นําทานเดินทางสูหาง  CITYGATE  OUTLET ศูนยการคาใน
รูปแบบของ OUTLET MALL ที่มีขนาดใหญที่สุดของฮองกง แหลงชอปปم�งยอด
นิยมของเหลานักชอปและนักทองเที่ยว โดยรวบรวมรานคา OUTLET ของเหลา
แบรนดดังทั้ งหลายไวอยางครบครันกวา 90 แบรนด  อาทิ เชน COACH, 
MICHAEL KORS, FILA OUTLET, ADIDAS OUTLET, PUMA OUTLET, 
NIKE OUTLET, BALLY, GUESS, PANDORA, SWAROVSKI, KATE 
SPADE, BURBERRY และแบรนดดังระดับโลกอีกมากมาย โดยยกขบวนกันมา
ลดราคาสูงสุดถึง 70% ใหทานไดเลือกชอปอยางเต็มอ่ิม 
***กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย เพ่ือเดินทางสูภัตตาคารอาหารคํ่า*** 

คํ่า            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 4 ) 
ฮองกงพักที่    EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / 

PRUDENTIAL HOTEL  หรือ  NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทานั้น 
 
 



                
 

 

วันที่สาม   ฮองกง –  มาเกา - นมัสการเจาแมกวนอิมริมทะเล – วัดเจาแมกวนอิม -  
                  โบสถเซนตปอล – เซนาโดสแควร - THE VENETIAN    
 
 
 
 
 
 
 
เชา  รบัประทานอาหารเชาแบบติ่มซําตนตํารับของฮองกง ( 5 ) 
**แนะนาํใหทานแบงสัมภาระใสกระเป�าใบเล็กพอเหมาะสําหรับคางคืนที่มาเกา 1 คืน 
  สวนกระเป�าใบใหญฝากไวที่โรงแรมที่ฮองกง** 

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง มาเกาโดยเรือเฟอรรี ่ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1 ชม. 
นําทานเดินทางสูเกาะมาเกา โดยระหวางการเดินทางจะผานจุดสําคัญตางๆ เชน 
มาเกาทาวเวอร ที่มีความสูงถึง 338 เมตร พาทานแวะขอพร องคเจาแม
กวนอิมริมทะเล ซึ่งเปนองคเจาแมกวนอิมปรางคทองสัมฤทธิ์ ประทับยืนบนโคม
ทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกวา 1.8 ตัน องคเจาแมกวนอิมองคน้ี มีชื่อ
เรียกอีกชื่อหน่ึงชื่อวา เจาแมกวนอิมลูกครึ่งโปรตุเกส เน่ืองจากองคทานถูกสราง
ขึ้นโดยการใชสถาปตยกรรมแบบผสมผสานระหวางจีนกับโปรตุเกส โดยมีพระ
พักตรเปนพระแมมารี ซึ่งโปรตุเกสสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาส
สงมอบเกาะมาเกาคืนใหกับจีน เพื่อคนใหรุนหลังไดระลึกถึงน่ันเอง  นอกจากน้ี
ภายใตรูปปم�นขององคเจาแมกวนอิมยังจัดเปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงถึงประวัติความ
เปนมา และวัตถุประสงคในการกอสรางองคเจาแมกวนอิมองคน้ีโดยละเอียดอีก
ดวย  จากน้ันนําทานแวะ ซื้อขนมของฝากจากมาเกา ประกอบดวย ขนมทอง
พลับ ทองมวน ขนมผัวจา ขนมเมียจา และหมูหวานหมูแผน  แลวนําทานสู  วัด
เจาแมกวนอิม ซึ่ง 



                
 

 

เปนวัดที่ใหญและเกาแกที่สุดในมาเกา สรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัด
มีแทนบูชาสวยงาม สําหรับประดิษฐานองคพระพุทธรูป พรอมรูปปم�นทองลงรักของ
สาวกอีก 3 รูป นอกจากน้ียังเปนที่ประดิษฐานขององคพระพุทธรูปปางนิพพาน
ประทับอยูในดอกบัว แลวนําทานนมัสการองคเจาแมกวนอิมเกาแกที่มีอายุ 600 
กวาปในชุดเจาสาวของจีนที่ตัดเย็บดวยผาไหมอยางงดงาม จากน้ันนําทานเยี่ยมชม
ซากประตู โบสถเซนตปอล สรางขึ้นเมื่อตนศตวรรษที่ 17 นับเปนสถานที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรและเปนสัญลักษณประจําเมืองมาเกา แตเดิมโบสถ
แหงน้ีเคยเปนโรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออก
ไกล ตอมาในป ค.ศ.1835 ไดเกิดเพลิงไหมอยางรุนแรง ทําใหคงเหลือแตซาก
ประตูโบสถดานหนา และบันไดทางเขาดานหนาที่ยังคงความสงางาม หลังจากที่มี
การบูรณะขึ้นใหมในป ค.ศ.1991 นอกจากน้ีดานหลังโบสถ 
ยังมีการจัดพิพิธภัณฑทางศาสนาขึ้น และยังมีหลุมฝงศพของบาทหลวงวาลิคนาโน
ซึ่งเปนผูกอตั้งโบสถ รวมถึงโครงกระดูกของชาวคริสต ญี่ปุ�น เวียดนาม ที่เสียชีวิต
เมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหมครั้งยิ่งใหญ พาทานเดินตอไปยัง เซนาโดสแควร ยาน
การคาทีส่ําคัญของมาเกา หรือเซ็นเตอรพอยทมาเกา โดดเดนดวยพื้นถนนที่ปู 
ลาดดวยกระเบ้ืองเปนลอนคลื่น เปรียบเสมือนทองทะเลอันอุดมสมบูรณ ลอมรอบ
ไปดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส ใหอิสระทานเดินชอป ชิม ชิลล ตามอัธยาศัย 
ทานสามารถเลือกซื้อเสื้อผาสินคาแบรนดเนมไดที่ น่ี  ไมวาจะเปน ESPRIT, 
GIORDANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 6 ) 
จากน้ันนําทานเดินทางไปสัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมือง
มาเกา เดอะเวเนเช่ียน(THE VENETIAN MACAU RESORT) ซึ่งตั้งอยูบน
ที่ดินที่ถูกถมทะเลเรียกวา โคไท เชื่อมระหวางเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พื้นที่
ของรีสอรทมีขนาด 10.5 ลานตารางฟุต ประกอบดวยหองพัก 3,000 หอง มี
รานคาแบรนดเนมชั้นนํากวา 350 รานคา และโดดเดนดวยเน้ือท่ีเพ่ือการเสี่ยงโชค
ซึ่งรวมถึงโตะเสี่ยงโชคกวา 800 โตะ รวมถึงเครื่องเส่ียงโชคอันลํ้าสมัยกวา 1,500 
เครื่อง ภัตตาคารรานอาหารกวา 20 แหง และศูนยประชุมที่จุผูคนไดถึง 15,000 
ที่น่ัง สัมผัสบรรยากาศเวนิส ลองเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแหงตะวันออก ซึ่ง
ภายในจะมีสิ่งบันเทิงหลากหลายใหทานเลือก อาทิเชน รานขายสินคาตาง ๆ 
รานอาหาร หรือจะเปนโชวตางๆ ที่ทานสามารถเลือกชมได (การลองเรือและชม
โชว ตองเสียคาใชจายในการเขาชมดวยตัวทานเอง)  
 
***กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย เพ่ือเดินทางสูภัตตาคารอาหารคํ่า*** 

 
คํ่า             รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร  ( 7 )    

มาเก า พักที่  GOLDEN  CROWN  CHINA HOTEL / HOTEL  ROYAL  
MACAU / TAIPA SQUARE  HOTEL ห รื อ   GRAND VIEW HOTEL   
หรือระดับเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



                
 

 

วันที่สี่    มาเกา – ฮองกง - ชอปปم�งนาธาน  –  ฮองกง – กรุงเทพฯ  
 
 
 
 
 
 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ( 8 ) 

เดินทางสูเมือง ฮองกงโดยเรือเฟอรรี่ ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 
ทานที่ซื้อออฟช่ันตั๋วดสินียแลนดพรอมรับสง  หรือ ทานที่ซื้อออฟช่ันตั๋ว

โอเซี่ยนปารคพรอมรับสง 
ไกดจะนําทานเดินทางโดย รถโตโยตา ALPHARD  (กรณีมีลูกคาซื้อออฟช่ัน 

2-6 ทาน) 
หรือ นั่งรถบัสเล็ก  (กรณีมีลูกคาซื้อออฟชั่นเกิน 6 ทาน) สงทานถึงหนาประตู

พรอมนัดเวลารับกลับ 
สวนทานที่ไมไดซื้อออฟช่ันเพิ่ม  ขอมอบอิสระใหแกทานในการพักผอนตาม
อัธยาศัย และเลือกซื้อแบรนดเนม ณ แหลงชอปปم�งดงัใจกลางเมือง ยานจิมซาจุย 
และถนนสาย ชอปปم�งแบรนดเนมหร ู(CANTON ROAD) สินคาแบรนดเนมทุก
แบบทุกประเภท รวมระดมพลกันอยูบนถนนเสนน้ีตั้งแตตนจนสุดสาย อาทิเชน  
OMEGA, TUDOR, ROLEX, ARMANI, JOYCE, DOLCHE & GABBANA, 
BUEBERRY, LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, 
COACH, GUCCI, LOUIS  VUITTON, MIU MIU, DIOR, BONJOUR, 
PRADA, CHANEL รวมถึงแบรนดรองเทา NEW BALANCE, ONITSUKA 
TIGER ฯลฯ สวนทานที่ตองการซื้อสินคาประเภทน้ําหอม เครื่องสําอางค ทาน
สามารถขามถนนมาซื้อไดที ่Duty Free Shop (DFS) 
*** อิสระอาหารเที่ยงและเย็น เพ่ือใหทานชอปปم�งสินคาไดอยางจุใจ*** 
*** กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย เพ่ือเดินทางสูสนามบิน*** 



                
 

 

21.30 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส  (Emirates)  เที่ยวบินที่  EK385  
/ บริการอาหารเช็ท ใหญพรอมเคร่ืองดื่มไวน  เบียร  นํ้าอัดลมบนเครื่อง 

 23.45 น.       ใชเวลาในการเดินทาง 3 ช่ัวโมง ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ   
ผูโดยสารขาเขา ช้ัน 2โดยสวัสดิภาพ 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 
รายการทองเท่ียวน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีถือเปนเอกสิทธิ์ของผูจัดโดยยดืถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ 
กําหนดการเดินทาง & อัตราคาบริการ       

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน พักเด่ียว 

เด็ก 1 ทานพัก
กับผูใหญ 2 

ทาน  
(เสริมเตียง) 

เด็ก 1 ทานพักกับ
ผูใหญ 2 ทาน  
(ไมเสริมเตียง) 

16-19 พฤษภาคม 2562 ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45)   23,900 9,000 22,900 21,900 

25-28 พฤษภาคม 2562 ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45)   23,900 9,000 22,900 21,900 

1-4  มิถุนายน  2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 23,900 9,000 22,900 21,900 

8-11 มิถุนายน  2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 23,900 9,000 22,900 21,900 

15-18 มิถุนายน 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 23,900 9,000 22,900 21,900 

22-25 มิถุนายน 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 23,900 9,000 22,900 21,900 

29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 23,900 9,000 22,900 21,900 

6-9 กรกฎาคม 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 22,900 9,000 21,900 20,900 

11-14 กรกฎาคม 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 22,900 9,000 21,900 20,900 

20-23 กรกฎาคม 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 22,900 9,000 21,900 20,900 



                
 

 

25-28 กรกฎาคม 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 22,900 9,000 21,900 20,900 

3-6 สิงหาคม 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 22,900 9,000 21,900 20,900 

8-11 สิงหาคม 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 22,900 9,000 21,900 20,900 

17-20 สิงหาคม 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 22,900 9,000 21,900 20,900 

24-27 สิงหาคม 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 22,900 9,000 21,900 20,900 

31 ส.ค. – 3 ก.ย. 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 22,900 9,000 21,900 20,900 

7-10 กันยายน 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 22,900 9,000 21,900 20,900 

14-17 กันยายน 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 22,900 9,000 21,900 20,900 

21-24 กันยายน 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 22,900 9,000 21,900 20,900 

10-13 ตุลาคม 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 23,900 9,000 22,900 21,900 

17-20 ตุลาคม 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-23.45) 23,900 9,000 22,900 21,900 

26-29 ตุลาคม 2562 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.00-23.10) 23,900 9,000 22,900 21,900 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม  

 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัพรอมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ  

    (กรณีอยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงหรือตองซื้อต๋ัวเด่ียวทั้งน้ีขึ้นอยูกบัเงื่อนไขสายการบิน) 
 คาภาษีสนามบินไทย - ฮองกง 
 คาน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ทาน 
 คาท่ีพักตามระบุในรายการพักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา 



                
 

 

 คาอาหารตามทีร่ะบุอยูในรายการ  
 คารถรับสงตามสถานทองเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ที่ระบุอยูในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางทานละไมเกิน 1,000,000 บาท  

     (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัท
ประกันชีวิต 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม    

 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด  
 (สายการบินเอมิเรตส จํากัดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัมตอทาน ไมจํากัด
จํานวนชิ้นถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 7 กิโลกรัมตอทาน)   

     (กระเป�าที่มีขนาดใหญเกิน 24 น้ิวทานตองเสียคาระวางน้ําหนัก(บนเรือฮองกง-มาเกา) 25           
ดอลลารฮองกงตอใบ/ตอขา) 

 คาภาษีน้ํามัน,คาภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมกอนการเดินทาง  
 คาอาหาร-เครื่องด่ืมนอกเหนือรายการ 
 คาใชจายสวนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาทิปพนักงานยก

กระเป�า /พนักงานเสิรฟ ฯลฯ 
 คาทําหนังสือเดินทางและคาแจงเขา-ออกคนตางดาวหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่พึงใช  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  

    (บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ทานตองการใบกํากบัภาษ ีVAT หรือออกใบเสร็จในชื่อบรษิัท หาง
ราน องคกร ฯลฯ) 

 คาธรรมเนียมมัคคุเทศกทองถิ่น 10 ดอลลารฮองกง และคนขับรถ 10 ดอลลารฮองกง ตอ
วันตอคน รวม 4 วัน 80 ดอลลารฮองกง เด็กและผูใหญจายเทากัน ยกเวนเฉพาะเด็ก
ทารก  

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะ แต
ไมบังคับทิป) 

 



                
 

 

เอกสารที่ตองใช 
 

 พาสปอรตไทยอายุการใชงานเหลือมากกวา 6 เดือนถายเอกสารสําเนาหนาพาสปอรตสง
แฟกซหรือสแกนมายังบริษัท 
 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน คืนคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน คืนคามัดจํา 50 เปอรเซ็นต 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุก

กรณี 
 

***กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด กรุปเหมาสวนตัว และกรุปที่แจงปดกรุปแลว*** 
***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น*** 
 
กรณีคณะออกเดินทางได   

 
 คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร)  
 คณะจองจํานวนผูใหญ 4 - 9  ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีไกดคนไทย 100% 

รอรับที่สนามบินฮองกง) 
 คณะจองจํานวนผูใหญไมถึง 1 - 3  ทาน ไมออกเดินทาง 

 
 
 
 
 



                
 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
 

 สํารองที่น่ังพรอมชําระคามัดจําทานละ  5,000 บาท  หากยังไมชําระคามัดจําถือวาการ
จองไมสมบูรณ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ สําหรับผูท่ีวางมัดจํากอน  สวนที่เหลือชําระกอนการ
เดินทาง 10 วัน 

 กรุปจอยหนารานจํานวนผูเดินทางขั้นต่ํา ผูใหญ 4 ทานขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ผูเดินทาง (บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต 12 ปขึ้นไป) ไมครบ 
4 ทาน 

 เท่ียวบิน,ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใด ๆ ท้ังสิ้น 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล  หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมือง
จากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้นหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบอาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด  กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



                
 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ  กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีได
ระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนคามัดจํา 50 เปอรเซ็นต, ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 
วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% เต็มของราคาทัวร 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุปเหมาสวนตัวที่ตองการการันตีมัดจํากับ
สายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน 
Charter Flight, Extra Flight และกรุปที่แจงปดกรุปและยกเลิกการขายจากซีรียทัวร
จะไมมีการคืนมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

**กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจแลวจึง 
วางมัดจํา เพื่อประโยชนของทานเอง** 
 
หมายเหตุ   

 
 รายละเอียดดานการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน  หรือ

เพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง   
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิ์ดังกลาวทางบรษิัทจะยึดถือและคํานึง
ผลประโยชนตลอดจน 
ความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ  ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ   

 
 

**ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจใหทางบริษัทฯ  เปนผูนําพาการเดินทาง
ในครั้งน้ีคะ** 

 


