
 

 

รหัสทัวร ZET1903010 
ทัวรฮองกง ฮองกง นองปง มาเกา เลสโก สมสายน้ําผึ้ง  
3 วัน 2 คืน (FD) 
เกาะลันเตา  วัดโป�วหลิน  City gate Outlet วิคตรอเรีย พีค  รพัีลสเบย  วัดแชกงหมวิ  วัด
หวังตาเซียน  ชอปปم�งจมิซาจุย  A Symphony of Lights  วิหารเซนตปอล   
เจาแมกวนอิมริมทะเล วัดอามา  โบสถเซนตฟรานซิส ซาเวียร   
THE PARISIAN MACAO  ไทปาฟู�ดสตรีท 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮองกง – เกาะลันเตา – วัดโป�วหลิน – City gate Outlet 
04.00 น พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคานเตอร 2 สายการบิน AIR ASIA 

พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินตั๋ว 
06.35 น. บินลัดฟ�าสู ฮองกง โดยเท่ียวบิน FD508  
10.15 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานออกจาก

สนามบิน ณ ทางออก Exit B 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)   จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีตงชุง เพ่ือ

ขึ้น กระเชาลอยฟ�านองปง 360 องศา  

กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบ
ธรรมดา (พ้ืนทึบ) เปนกระเชาคริสตัล (พ้ืนกระจกใส) สามารถแจงหัวหนาทัวร

ได โดยเพ่ิมเงิน ทานละ  100 เหรียญฮองกง  

ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ ณ วดัโป�วหลิน หรือ นิยมเรยีกวาพระใหญ
ลันเตา องคพระสรางทองสัมฤทธิ์ 160 ช้ิน องคพระพุทธรูปหันพระพักตรไปทาง
เหนือสูจีนแผนดินใหญ ประดิษฐานอยูโดยมคีวามสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว 
หากนับรวมฐานแลวมคีวามสูงท้ังสิ้น 34 เมตร คากอสรางพระพุทธรูป 60 ลาน
เหรียญฮองกง   โดยพระพุทธรูปมีช่ือเรียกอยางไมเปนทางการวา พระใหญเทียนถาน 
ประดิษฐานบนแทนบูชามีความสูงเทากับตึก  3 ช้ัน  ออกแบบตามฐานโครงสรางของ
หอฟ�าเทียนถานในปกกิ่ง 

นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน  ใหทุกทานไดต้ังจิตอธิษฐานขอพร
ไมวาจะเปนเร่ืองสุขภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองคพระเปนปรางคประทานพร  
จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึ้นชมฐานองคพระได โดยจะมีบันไดทอดยาว
จํานวน  268 ข้ัน  บรเิวณฐานพระพุทธรูป เปนที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ 
(พระเข้ียวแกว)  และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลังกา  ภาพวาดพุทธ
ประวติัโดยวาดจากสีน้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ  60 เหรียญฮองกง)  หรือชม
วิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได  และยังมีรูปปم�นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตาม
ความเช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ 



 

 

 
นอกจากน้ีทานยังสามารถเขาชม วัดโป�วหลิน  ภายในเปนที่ประดิษฐานของ พระ
สัมมาสัมพุทธเจา ทั้ง 5 พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวดัจะมสัีตว
มงคลตรงมุมของหลังคา หามนําเครื่องเซนไหวท่ีประกอบดวยเน้ือสัตวเขามาไหวเปน
อันขาด 

 



 

 

จากน้ันใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวฒันธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเที่ยวชม 
รานคา รานอาหาร บรเิวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่สามารถ
ผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมด้ังเดิมไวไดอยางลงตัว  

แวะพักเหน่ือย หาของอรอยกิน แนะนําบัวลอย
หยินหยาง บัวลอยท่ีผสมผสานกันไดอยางลงตัวระหวาง
งาดํา (สีดํา) กบักระท ิ(สีขาว) ใหความสดชื่นไมนอย 
เร่ืองความอรอยพูดไดคําเดียว “ตองลอง”    
  

หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารุง หรือปด
เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเปนรถโคชของอุทยาน 
เพื่อนําทานขึ้นสูยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 
40 เหรียญฮองกง และเด็กทานละ  20 เหรียญฮองกง 

จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ทีห่างดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปปم�ง
สินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เชน 
COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวาจะเปน BURBERRY 
รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยี่หอ และชั้นใตดินจะมซีุปเปอรมาเก็ตขนาดใหญให
ทานไดเลือกซือ้สินคา ไมวาจะเปน ของกนิ ของใช หรือวาผลไมสดๆ จับจายกันได
อยางจุใจ 

*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย* 

จากน้ันนําทานเดินทาง ผานสะพานชิงหมา ติดอันดับเปนสะพานแขวนท่ีมีชวงกลาง
ยาวท่ีสุดเปนอันดับ 2 ของโลก และในปจจุบันอยูที่อันดับที ่7 ของโลก  ตัวสะพานมี
ความกวาง 41 เมตร มีสองช้ัน ช้ันบนมีเสนทางรถวิ่งจํานวน 6 ชองทาง สวนช้ันลาง
ใชสําหรับรถไฟ 2 ชองทาง และชองทางสํารองสําหรับรถยนต ในชวงฤดมูรสุมอีก 4 
ชองทาง เร่ิมกอสรางในป ค.ศ. 1992 แลวเสร็จในป ค.ศ. 1997 ดวยงบประมาณ 
7.2 พันลานเหรียญฮองกง 



 

 

 
นําทานเขาสูท่ีพัก... SIKLA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่สอง วิคตรอเรีย พีค – รีพัลสเบย – วัดแชกงหมวิ – วัดหวังตาเซียน – ชอปปم�งจิมซาจุย – 

A Symphony of Lights 
เชา        บริการอาหารเชา ณ ภตัตาคาร บริการทานดวยต่ิมซําข้ึนช่ือของฮองกง อาทิ ฮะเกา 

ขนมจีบกุง กวยเต๋ียวหลอด โจก เปนตน (2)   
จากน้ันนําทานขึ้นสูเขา  VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมววิแสนสวยที่สุดของ
ฮองกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะ
ฮองกงและเกาลูนไดท้ังเกาะอยางชัดเจน จุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮองกงไดทั้งวัน
ซึ่งในแตละชวงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกตางกันไป วิวท่ีมองเห็นกจ็ะเปนวิวของตึก
และอาคารสูงระฟ�าของฮองกง ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัล
พลาซา, ตึกไชนาแบงคและตึกอ่ืนๆ อันเปนที่ต้ังของธุรกิจ ชั้นนําของฮองกงพรอมทั้ง
ถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ 



 

 

 
จากน้ันนําทานนมัสการขอพรส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส
เบย โดยเช่ือวา ณ บริเวณหาดรีพัลสเบย เปนจุดที่มีฮวงจุยที่ดีท่ีสุดของเกาะฮองกง 
นําทานเริม่ขอพร เจาแมกวนอิม จากน้ันนําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอ๊ีย  เทพเจาแหง
โชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง  หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพร
เร่ืองลูกจากพระสังฆจาย ได  

 
จากน้ันนําทาน ขามสะพานตออาย ุซึ่งเชื่อกันวาขามหน่ึงครัง้จะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ป  
หรอืคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเรื่องความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได  



 

 

จากน้ันขอพรเร่ืองการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากน้ันใหทาน
ไดรับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึง่ถือวาเปนจุดรวมรับพลังท่ีดีที่สุดของฮองกง 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) พิเศษ!! เมนูหานยาง 

 
ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจดุธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานได
ต้ังจิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง จากน้ันใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 
4 ใบพัด แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง 
เช่ือกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครัง้ จะชวยปดเป�าส่ิงช่ัวรายออกไป 
และนําพาส่ิงดีๆเขามา 



 

 

 
ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “วัดกงัหันลม” 
เปนอีกหน่ึงวัดที่มปีระวัติศาสตรอันยาวนาน สรางมา

ต้ังแต 300 ปกอน ตามตํานานเลากันวาไดมโีจรสลัด
ตองการที่จะมาปลนชาวบาน เม่ือนายพลแชกงรูเขาก็ได
บอกใหชาวบานพับกังหันลมแลวนําไปติดไวท่ีหนาบาน 
ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและไมไดทําการปลน ชาวบาน
จึงมีความเช่ือวากังหันลมน้ันชวยขจดัสิ่งช่ัวรายท่ีกําลังจะเขามา และนําพาส่ิงดีๆมาสู
ตน จึงไดสรางวดัแชกงแหงน้ีชึ้น เพ่ือระลึกถึงนายพลแชกง และเปนที่สักการะบูชา
เพื่อไมใหมีส่ิงไมไดเกิดข้ึน 

นําทานเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอรรี ่ที่ข้ึนช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนท่ีไดรับรางวัล
อันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย โดยการยอใบพัดของกังหันวัดแชกง 
มาทําเปนเครื่องประดับ ไมวาจะเปน จ้ี  แหวน  กําไล เพ่ือใหเปนเคร่ืองประดับติดตัว 
และเสริมดวงชะตา 



 

 

นําทานชม รานหยก มสิีนคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตวนําโชค
อยางปم�เส่ียะ  อิสระใหทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของท่ีระลึก หรือนําโชค
แดตัวทานเอง  

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจนีกวางตุง จะเรียกวดันี้วา หวองไทซิน) เปนวัด
เกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดน้ีเพ่ือขอพรใหสุขภาพ
แข็งแรง ไรโรคภัย ซึง่วดัแหงน้ีเปนท่ีประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพ
เจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน 

 
 

วิธีการอธิษฐานขอคู ขั้นแรกก็ทําน้ิวตามแบบ
ในรูปเลยเอาน้ิวโป�งกดปลายน้ิวนาง แลวเอาน้ิวกอย
สอดเขาไปในรูของน้ิวนางทั้ง 2 ขาง คอยๆ ทํา ใจ
เย็นๆ ไมยากเกินไปแนนอน  ดูจากภาพไมตองตกใจ
วาจะทําไดมั้ย เพราะบริเวณดานขางจะรปูสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีกครั้ง 

 



 

 

บริเวณดานขางวดัจะมศีาลกลางแจงของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว หรือ
ที่รูจักกันในนามเทพเจาแหงจันทรา เทพเจาแหงความรัก และการแตงงาน โดยเทพ
เจาหยกโหลวจะคอยทําหนาท่ีจดรายช่ือคูรัก จึงเช่ือกันวาสมุดที่ผูเฒาถือในมือ คือ
บัญชีรายช่ือคูรักที่จะไดรับคําอวยพรใหอยูคูกันอยางรมเย็นเปนสุข  
นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรน
เนมตางๆ  จากน้ันอิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปم�งยานจมิซาจุยมกัจะต้ังตนกันท่ี
สถานีจิมซาจุย มรีานขายของท้ังเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟ�า, กลอง
ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบท่ีเปนของพ้ืนเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอัน
ซับซอนมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ OCEAN TERMINAL 
ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกนัอยู และมีทางเช่ือมติดตอกันสามารถ
เดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวาจะเปน  COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, 
BOSSINI และอีกมากมาย 
*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย* 

 
จากน้ันนําทานชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเร่ิมตนในเวลา 
20.00 น. ทุกค่ําคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรบัการบันทึกในกนิ
เนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญท่ีสุดของโลกครอบคลุมพื้นท่ี
อาคารตึกระฟ�าสําคัญตางๆท่ีต้ังอยูสองฟากฝم�งของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟ�าของ
ตึกเหลาน้ีประดับไปดวยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสี
ตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง 

 



 

 

นําทานเขาสูท่ีพัก... SIKLA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สาม ฮองกง – มาเกา – วิหารเซนตปอล – เจาแมกวนอิมริมทะเล– วัดอามา – โบสถ
เซนตฟรานซิส ซาเวียร – THE PARISIAN MACAO – ไทปาฟู�ดสตรีท ยานกุนฮา 
กรุงเทพฯ 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภหัองอาหารโรงแรม (4) 
นําทานเดินทางสู มาเกา โดยรถบัสสาธารณะ เพื่อขามสะพานขามทะเลยาวที่สุดใน
โลก สะพานฮองกง-จูไห-มาเกา (HKZMB) มีความยาว 55 กิโลเมตร ซึง่รวมถงึ
สะพานถนนวนเวียน และอุโมงคใตทะเล เช่ือมตอเกาะลันเตาของฮองกง เมืองจูไห 
และมาเกา ในพ้ืนท่ีเกรทเตอร เบย (Greater Bay Area) โดยขามทะเลบริเวณ
ปากแมน้ําจูเจียง ชวงหน่ึงของสะพานลงอุโมงคใตทะเล เปนความยาว 7 กิโลเมตร 
ลึกลงไปใตกนอาวราว 44.5 เมตร สะพานไดถูกออกแบบใหทนตอแผนดินไหวและ
ไตฝุ�น โดยมีการใชเหล็กในการกอสรางมากถงึ 4 แสนตัน ซึ่งเทียบไดกับการสรางหอ
ไอเฟลถึง 60 แหง ใชงบกอสรางมากถึง 20 พันลานดอลลารสหรัฐ (กวา 6 แสนลาน
บาท) โดยในเริม่กอสรางในป 2009 ทางฝم�งแผนดินใหญของจีน และเร่ิมกอสราง
โครงการฝم�งฮองกงในป 2011 โดยชวงแรกทางการจีนวางแผนใหโครงการแลวเสร็จ
ภายในป 2016 แตตองประสบกับปญหาลาชากวาจะแลวเสร็จในป 2017 รวมแลว
ใชเวลากอสรางเกือบ 10 ป จะไมมีขนสงสาธารณะอยางรถไฟฟ�าใหบริการ จะมีเพียง
รถบัสรับสงซึ่งเปนของเอกชนท่ีไดรับอนุญาตจากทางการใหบรกิารเทาน้ัน 



 

 

 
จากน้ันนําทานเขาสู มาเกา ซึ่งเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน และนาสนใจใน
อดีตมาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง
และฟูเจี้ยนเปนชนชาติด้ังเดิม จนมาถึงชวงตนศตวรรษที ่16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือ
เขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดตอคาขายกบัชาวจีน และมาสรางอาณานิคมอยูใน
แถบน้ี ท่ีสําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรม 
และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมาย ทําใหมาเกากลายเปนเมือง
ที่มีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัว จนเรียกไดวา
เปน "ยุโรปใจกลางเอเชีย"   
 
นําทานชม วิหารเซนตปอล โบสถแหงน้ีเคยเปนสวนหน่ึงของวิทยาลัยเซนตปอล ซึ่ง
กอต้ังในป 1594 และปดไปในป 1762 และเปนมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแหง
แรกของเอเชียตะวันออก โบสถเซนตปอลสรางขึ้นในป 1580 แตถกูทําลายถึงสอง
ครั้ง ในป 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระท่ังเกิดเพลิงไหมในป 1835 ทั้ง
วิทยาลัย และโบสถถูกทําลายจนเหลือแตดานหนาของตึกฐานโบสถสวนใหญ และ
บันไดดานหนาของตึกแสดงใหเห็นถึงสไตลผสมระหวางตะวนัออกและตะวันตกและมี
อยูที่น่ีเพียงแหงเดียวเทาน้ันในโลก 
 



 

 

 
 

จากน้ันผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทอง
สัมฤทธ์ิทั้งองค มีความสูง 18 เมตรหนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดู
งดงามออนชอย สะทอนกับแดดเปนประกายเรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตา เจา
แมกวนอิมองคน้ีเปนเจาแมกวนอิมลูกคร่ึง คือปم�นเปนองคเจาแมกวนอิม แตวากลับมี
พระพักตรเปนหนาพระแมมารี ที่เปนเชนน้ีก็เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมท่ีโปรตุเกส
ต้ังใจสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสท่ีสงมอบมาเกาคืนใหกับจีน  
 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดอามา เปนวดัท่ีเกาแกที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเกาแก
ซึ่งมีมูลคามหาศาลไวมากมายเปนอาคารสถาปตยกรรมท่ีคงอยูมาไดยาวนานที่สุด
ของมาเกา ในบริเวณวดัมีศาลาซุมประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL 
OF BENEVOLENCE,ศาลเจาแมกวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระ
พุทธ ZHENJIAO CHANLIN 
 

 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
 

นําทานเขาสู โคโลอาน(Coloane) เคยเปนเกาะชาวประมงอยูทางใตของเกาะไทปา 
เปนเกาะท่ีมีความสงบที่สุดของเกาะมาเกา และเปนท่ีต้ังของรานทารตไขช่ือดังที่สุด
ของมาเกา Lord Stow Bakery ซึง่เปดมาต้ังแตปค.ศ. 1989 จากน้ันนําโบสถ
เซนตฟรานซิส ซาเวียร (St. Francis Xavier Church) สถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ
แหงหน่ึงในโคโลอาน ถกูสรางขึ้นในป ค.ศ. 1928 ตามสถาปตยกรรมแบบบารอก 
อาคารสีเหลือง สลับขาว หนาตางทรงโคง และมีหอระฆังอยูดานบน โบสถน้ีสรางข้ึน
เพื่อรําลึกถึงฟรานซิส ซาเวียร นักบวชชาวสเปนผูที่เขามาเผยแพรศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอริคในมาเกา อินเดีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ญี่ปุ�น และจีน บาทหลวงชาว



 

 

แควนนาบารา ประเทศสเปน ไดรับการยกยองใหเปนหน่ึงในสิบสองนักบุญของพระ
คริสต ผูเผยแพรศาสนาในดินแดนตะวันออก 
 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู THE PARISIAN MACAO  ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
และเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จําลองมาจากฝร่ังเศส  ซึ่งหอไอเฟลท่ีมาเกาถือ
ไดวาเปนหอไอเฟลจําลองที่ใหญที่สุดและเหมือนจริงท่ีสุดในโลก โดยมีการประดับไฟ
ทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ช้ัน โดยทานสามารถขึน้ไปชมวิวท่ีช้ัน 7 
และ ช้ัน 37 โดยท่ีช้ันน้ีทานจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝم�ง
โคไทของมาเกา สามารถขึ้นชมวิวไดตั้งแตเวลา 11.00 - 22.00 น.  (ไมรวมคาขึ้น
ลิฟท)  
 



 

 

 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ยานกุนฮา (Cunha Street) อยูในใจกลางหมูบานไทปา 
ยานชอปปم�งหรือยานละลายทรัพยของมาเกา จะเปนตรอกคนเดินเล็กๆที่มีของฝาก 
และอาหารใหเลือกซื้อมากมาย ถนนสายเล็กๆแหงน้ี เปนท่ีอยูอาศัยชาวแมคกานีส 
(จีนผสมโปรตุเกส) จึงเปนแหลงรวมรานอาหารขนมของฝากมาเกา รานอาหารจีน 
ฮองกง อารเจนตนิา และรานอาหารโปรตุเกส 
**อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา ** 
 



 

 

 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูสนามบิน 
 
22.40 น.    บินลัดฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ FD767 
00.30 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

*********************************************** 
** หากทานทีต่องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้ง

กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทกุทานที่ใชบริการ *** 

 
อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

ราคาจอยแลนด 
ไมใชต๋ัว 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

16 - 18 สิงหาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 
23 - 25 สิงหาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 



 

 

30 ส.ค. - 01 ก.ย.  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 
06 - 08 กันยายน  2562 13,999 13,999 8,999 4,000 
13 - 15 กันยายน  2562 13,999 13,999 8,999 4,000 
20 - 22 กันยายน  2562 13,999 13,999 8,999 4,000 
11 - 13 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 11,999 4,000 
18 - 20 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 11,999 4,000 
25 - 27 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 11,999 4,000 
01 - 03 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 
08 - 10 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 
15 - 17 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 
22 - 24 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 
07 - 09 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 
13 - 15 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 
20 - 22 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 
27 - 29 ธันวาคม  2562 19,999 19,999 11,999 5,000 
30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค.  
2563 23,999 23,999 11,999 5,000 

03 - 05 มกราคม 2563 14,999 14,999 9,999 4,000 
10 - 12 มกราคม 2563 15,999 15,999 10,999 4,000 
17 - 19 มกราคม 2563 15,999 15,999 10,999 4,000 

***คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศก
ทองถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 200 เหรยีญ /ทริป/ทาน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 5,900 บาท ** 
 



 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮองกงรวมกบัการทองเที่ยวแหงเพ่ือโปรโมทสินคา
พ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก และรานจิว
เวอรร่ี ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียน
ช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซือ้หรือไมซื้อขึ้นอยู
กับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมคีวาม
ประสงคจะเขารานรฐับาลทุกแหง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึน
จากทานเปนจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน 
 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถงึ

ผลประโยชนลกูคาเปนหลัก 
 หมายเหตุ ท่ีฮองกงมชีางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจ

สามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซือ้ โดยไมมีการบังคับลกุทัวรท้ังสิ้น แตเปน
การบอกกลาวลวงหนา 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามราย  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 เหรียญ/ทรปิ/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 



 

 

เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทาน และ

ชําระมดัจําเปนจํานวนเงิน  10,000 บาทตอทานในระยะเวลาท่ีเดินทางชวงเทศกาลป
ใหม และสงกรานต  เพ่ือสํารองที่น่ัง  

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบรกิารสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบรษิัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน
ท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน

คาบรกิาร 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน

คาบรกิาร 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่
พักฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วนักอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ใน
กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบนิ คาภาษีเช้ือเพลิง 
คาประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกนัทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก
ใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถอืไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมขีนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน
เทาน้ัน  

2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. เกาะฮองกงมกีฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคตดิตอที่จะมาจากสิ่ง
เหลาน้ี หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก  

 
 

 
 
 

 

 

 
 


