
 

 

รหสัทวัร  ZET1903879   
ทัวรฮองกง  มาเกา ฮองกง นองปง [เลทสโก สมชาบ]ู ( 3 วัน 2 คืน ) (FD) 
ไฮไลท – มาเกา – วหิารเซนตปอล – เจาแมกวนอิมริมทะเล - วดัอามา – เก็บภาพประทับใจกับ
หอไอเฟล เดอะปาริเซียน – โบสถเซนตฟรานซิส ซาเวียร – ไทปาฟู�ดสตรีท ยานกุนฮา – ฮองกง  
วิคตรอเรีย พคี – รีพัลสเบย – วดัแชกงหมิว – สํานักชีฉีหลิน และสวนหนานเหลียน – ชอปปم�งจมิ
ซาจุย – A Symphony of Lights   -ฮองกง – เกาะลันเตา – วดัโป�วหลิน – City gate 
Outlet 

 



 

 

วันแรก สนามบนิดอนเมือง – มาเกา – วหิารเซนตปอล – เจาแมกวนอิมริมทะเล - วัด
อามา – เกบ็ภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – โบสถเซนตฟรานซสิ 

            ซาเวียร – ไทปาฟู�ดสตรีท ยานกุนฮา – ฮองกง 
 
04.00น พรอมกัน ณ สนามบนินานาชาติดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก (อาคาร1) ช้ัน 3 

ประตูทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอร 2 สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาทีค่อยให
การตอนรับ และอํานวยความสะดวก 

06.50น.   นําทานเดินทางสู มาเกา โดยเทีย่วบิน FD760 
               ** ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 40 นาที ไมมีบรกิารอาหารและเครื่องดืม่บน  

เครื่อง ** 
10.10 น. เดินทางถึง สนามบินมาเกา (เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผานพิธี

การตรวจคนเขาเมือง 
              นําทานเดินทางสู มาเกา ซึ่งเปนเมืองทีม่ีประวติัศาสตรอันยาวนาน และนาสนใจในอดตี

มาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟู
เจ้ียนเปนชนชาติด้ังเดิม จนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรอืเขามายงั
คาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับชาวจีน และมาสรางอาณานิคมอยูในแถบนี้ ที่
สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรม และ
ศิลปวฒันธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมาย ทําใหมาเกากลายเปนเมอืงที่มี
การผสมผสานระหวางวฒันธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตวั จนเรียกไดวาเปน 
"ยุโรปใจกลางเอเชีย" 

              ชม วหิารเซนตปอล โบสถแหงน้ีเคยเปนสวนหน่ึงของวิทยาลัยเซนตปอล ซึง่กอต้ังในป 
1594 และปดไปในป 1762 และเปนมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแหงแรกของเอเชีย
ตะวันออก โบสถเซนตปอลสรางขึ้นในป 1580 แตถกูทําลายถงึสองครั้ง ในป 1595 
และ 1601 ตามลาํดบั จนกระทั่งเกิดเพลิงไหมในป 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถถกู
ทําลายจนเหลือแตดานหนาของตึกฐานโบสถสวนใหญ และบันไดดานหนาของตึกแสดง
ใหเห็นถงึสไตลผสมระหวางตะวันออกและตะวันตกและมีอยูที่น่ีเพียงแหงเดียวเทาน้ันใน
โลก 



 

 

 
 

จากน้ันผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทอง
สมัฤทธิ์ทัง้องค มีความสูง 18 เมตรหนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดู
งดงามออนชอย สะทอนกบัแดดเปนประกายเรืองรองเหลืองอรามงดงามจบัตา เจาแม
กวนอิมองคน้ีเปนเจาแมกวนอิมลกูคร่ึง คอืปم�นเปนองคเจาแมกวนอิม แตวากลบัมพีระ
พักตรเปนหนาพระแมมารี ที่เปนเชนน้ีก็เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกสต้ังใจสราง
ขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสทีส่งมอบมาเกาคืนใหกบัจีน  
 

 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดอามา เปนวัดที่เกาแกที่สุดและเกบ็รักษาศิลปะวตัถุเกาแก
ซึ่งมมีูลคามหาศาลไวมากมายเปนอาคารสถาปตยกรรมทีค่งอยูมาไดยาวนานที่สุดของ
มาเกา ในบริเวณวดัมศีาลาซุมประต ูGATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF 
BENEVOLENCE,ศาลเจาแมกวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ 
ZHENJIAO CHANLIN 
 

 
 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู THE PARISIAN MACAO  ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและ
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จําลองมาจากฝร่ังเศส  ซึง่หอไอเฟลทีม่าเกาถือไดวา
เปนหอไอเฟลจําลองที่ใหญที่สดุและเหมือนจริงที่สดุในโลก โดยมกีารประดบัไฟทัง้หมด 
6,600 ดวง และมคีวามสูงถงึ 38 ช้ัน โดยทานสามารถขึ้นไปชมวิวที่ช้ัน 7 และ ช้ัน 37 
โดยที่ช้ันน้ีทานจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และววิพาโนรามาของฝم�งโคไทของมาเกา 
สามารถขึ้นชมววิไดต้ังแตเวลา 11.00 - 22.00 น.  (ไมรวมคาขึ้นลิฟท)  



 

 

 
 
นําทานเขาสู โคโลอาน (Coloane) เคยเปนเกาะชาวประมงอยูทางใตของเกาะไทปา 
เปนเกาะทีม่ีความสงบที่สดุของเกาะมาเกา และเปนทีต้ั่งของรานทารตไขช่ือดังทีสุ่ดของ
มาเกา Lord Stow Bakery ซึ่งเปดมาต้ังแตปค.ศ. 1989 
 
จากน้ันนําโบสถเซนตฟรานซิส ซาเวียร (St. Francis Xavier Church) สถานที่
ทองเที่ยวสําคัญแหงหน่ึงในโคโลอาน ถกูสรางขึ้นในป ค.ศ. 1928 ตามสถาปตยกรรม
แบบบารอก อาคารสีเหลือง สลับขาว หนาตางทรงโคง และมีหอระฆังอยูดานบน โบสถ
น้ีสรางขึน้เพื่อรําลึกถงึฟรานซิส ซาเวียร นักบวชชาวสเปนผูทีเ่ขามาเผยแพรศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอริคในมาเกา อินเดีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ญี่ปุ�น และจีน 
บาทหลวงชาวแควนนาบารา ประเทศสเปน ไดรับการยกยองใหเปนหน่ึงในสิบสอง
นักบุญของพระคริสต ผูเผยแพรศาสนาในดินแดนตะวันออก 
 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ยานกุนฮา (Cunha Street) อยูในใจกลางหมูบานไทปา 
ยานชอปปم�งหรือยานละลายทรัพยของมาเกา จะเปนตรอกคนเดินเลก็ๆทีม่ีของฝาก และ
อาหารใหเลือกซื้อมากมาย ถนนสายเล็กๆแหงน้ี เปนทีอ่ยูอาศัยชาวแมคกานีส (จนีผสม
โปรตุเกส) จงึเปนแหลงรวมรานอาหารขนมของฝากมาเกา รานอาหารจีน ฮองกง 
อารเจนตินา และรานอาหารโปรตุเกส 
 

เย็น อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา 
 

 
 



 

 

นําทานเดินทางสู มาเกา โดยรถบสัสาธารณะ เพื่อขามสะพานขามทะเลยาวที่สดุใน
โลก สะพานฮองกง-จูไห-มาเกา (HKZMB) มคีวามยาว 55 กิโลเมตร ซึง่รวมถงึ
สะพานถนนวนเวียน และอุโมงคใตทะเล เช่ือมตอเกาะลันเตาของฮองกง เมืองจูไห และ
มาเกา ในพื้นที่เกรทเตอร เบย (Greater Bay Area) โดยขามทะเลบริเวณปากแมน้ํา
จูเจียง ชวงหน่ึงของสะพานลงอุโมงคใตทะเล เปนความยาว 7 กิโลเมตร ลึกลงไปใตกน
อาวราว 44.5 เมตร สะพานไดถกูออกแบบใหทนตอแผนดินไหวและไตฝุ�น โดยมกีารใช
เหล็กในการกอสรางมากถึง 4 แสนตัน ซึง่เทียบไดกับการสรางหอไอเฟลถงึ 60 แหง ใช
งบกอสรางมากถึง 20 พันลานดอลลารสหรัฐ (กวา 6 แสนลานบาท) โดยในเร่ิมกอสราง
ในป 2009 ทางฝم�งแผนดินใหญของจีน และเร่ิมกอสรางโครงการฝم�งฮองกงในป 2011 
โดยชวงแรกทางการจีนวางแผนใหโครงการแลวเสร็จภายในป 2016 แตตองประสบกบั
ปญหาลาชากวาจะแลวเสร็จในป 2017 รวมแลวใชเวลากอสรางเกือบ 10 ป จะไมมี
ขนสงสาธารณะอยางรถไฟฟ�าใหบริการ จะมีเพียงรถบัสรับสงซึง่เปนของเอกชนที่ไดรับ
อนุญาตจากทางการใหบริการเทาน้ัน 
 

 
 



 

 

ที่พัก SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันทีส่อง วิคตรอเรยี พีค – รีพัลสเบย – วัดแชกงหมิว – สํานักชฉีีหลิน และสวนหนานเหลียน 
– ชอปปم�งจิมซาจุย – A Symphony of Lights 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยต่ิมซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ ฮะเกา 
ขนมจบีกุง กวยเต๋ียวหลอด โจก เปนตน   
 
จากน้ันนําทานขึ้นสูเขา  VICTORIA PEAK โดยรถบัสจดุชมววิแสนสวยที่สุดของ
ฮองกง สมัผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอันงดงามของ เกาะ
ฮองกงและเกาลูนไดทัง้เกาะอยางชัดเจน จดุน้ีสามารถมาชมววิเมอืงฮองกงไดทัง้วันซ่ึง
ในแตละชวงเวลาก็จะมีววิที่สวยงามแตกตางกนัไป ววิทีม่องเห็นก็จะเปนววิของตึกและ
อาคารสูงระฟ�าของฮองกง ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซน็ทรัลพลาซา, ตึก
ไชนาแบงคและตึกอ่ืนๆ อันเปนที่ต้ังของธุรกิจ ช้ันนําของฮองกงพรอมทัง้ถายภาพอัน
สวยงามนาประทับใจ 

 



 

 

จากน้ันนําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลสเบย 
โดยเช่ือวา ณ บริเวณหาดรีพัลสเบย เปนจุดทีม่ีฮวงจุยทีดี่ที่สดุของเกาะฮองกง นําทาน
เร่ิมขอพร เจาแมกวนอิม จากน้ันนําทานขอพร เทพเจาไฉซงิเอี๊ย  เทพเจาแหงโชคลาภ 
ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง  หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเร่ืองลกูจาก
พระสังฆจาย ได  

 
จากน้ันนําทาน ขามสะพานตออายุ ซึง่เช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพิม่ขึ้น 3 ป  
หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได  จากน้ัน
ขอพรเร่ืองการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทบัทิม จากน้ันใหทานไดรับ 
พลงัจากศาลาแปดทิศ ซึง่ถอืวาเปนจุดรวมรับพลังทีดี่ที่สดุของฮองกง 

 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู สํานักชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery) สํานักชีแหงน้ีเปนสํานักชี
ในนิกายมหายาน และสรางในรูปแบบสถาปตยกรรมยอนยคุของศิลปะจีนสมัยราชวงศ
ถังโดยเร่ิมกอสรางขึ้นในป 1934 และกอนจะไดรับการบูรณะใหมในรูปแบบของ
ราชวงศถัง (ค.ศ 618–907) ในป 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระ
บัวที่ใหความสงบแกดวงวญิญาณ สาํนักชีแหงน้ียังประกอบไปดวยโถงอารามหลายโถง 
บางโถงมรูีปปم�นทอง ดินเหนียว และไมเปนตัวแทนของสิ่่งศักด์ิสิทธิ ์เชน พระศากยมุนี
และพระโพธิสตัวประกอบไปดวยวหิารอยูรายรอบ 13 หลงั จดุเดนในการสรางสํานักชี
ที่น่ี คอื สรางโดยไมใชตะปูซกัตัวเดียวดานในของที่น่ีมีความสงบเงียบ สํานักชีแหงน้ีเปด
ทุกวัน ยกเวนวันพุธ 
 

 
 
นอกจากน้ี เมื่อเดินขามสะพานมาจะเจอ สาธารณะหนานเหลียน สถาปตยกรรมผสม
ระหวางจีนกับญี่ปุ�นเขาไวดวยกัน ภายในรมร่ืนเต็มไปดวยตนไมดอกไมนานาพันธุเปน
สวนหินที่สวยงามเปนธรรมชาติทีม่ีตนบอนไซตัดแตงสวยงาม ไฮไลตตรงสระน้ําใจกลาง
สวนทีม่ีปราสาทสีทองอรามต้ังตระหงานอยูใจกลางสระมีสะพานสสีมแดงช่ือ Pavilion 
of Absolute Perfection ไมสามารถเดินเขาไปดานในได 



 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟต

ชาบ ู
ทานเดินทางสู วดัแชกงหมิว ใหทานไดจดุธูปขอพร สักการะ
เทพเจาแชกง ใหทานไดตัง้จติอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแช
กง จากน้ันใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหนั 4 ใบพดั  
แตละใบหมายถงึ เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกันวา
หากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง จะชวยปดเป�าสิง่ช่ัวรายออกไป และนําพาสิ่ง
ดีๆเขามา 



 

 

 
 

ตํานานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “วดักงัหันลม” เปนอีกหน่ึงวดัทีม่ี
ประวัตศิาสตรอันยาวนาน สรางมาต้ังแต 300 ปกอน ตามตาํนานเลากันวาไดมี

โจรสลัดตองการที่จะมาปลนชาวบาน เมื่อนายพลแชกงรู
เขาก็ไดบอกใหชาวบานพบักงัหันลมแลวนําไปติดไวทีห่นา
บาน ปรากฎวาโจรสลดัไดจากไปและไมไดทําการปลน 
ชาวบานจงึมคีวามเช่ือวากงัหันลมน้ันชวยขจดัสิ่งช่ัวรายที่
กําลงัจะเขามา และนําพาสิ่งดีๆมาสูตน จึงไดสรางวัดแชกง
แหงน้ีช้ึน เพื่อระลกึถงึนายพลแชกง และเปนทีส่ักการะบูชา
เพื่อไมใหมีสิง่ไมไดเกิดขึ้น 
นําทานเย่ียมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัล
อันดับเยีย่ม และใชในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย โดยการยอใบพดัของกงัหันวดัแชกง มา
ทําเปนเคร่ืองประดบั ไมวาจะเปน จี้  แหวน  กําไล เพือ่ใหเปนเคร่ืองประดับติดตัว และ
เสริมดวงชะตา 



 

 

นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาท ิกาํไลหยก  หรือสตัวนําโชค
อยางปم�เส่ียะ  อิสระใหทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลกึ หรือนําโชคแด
ตัวทานเอง 
นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซือ้สินคาแบรน
เนมตางๆ  จากน้ันอิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปم�งยานจมิซาจุยมกัจะต้ังตนกันที่
สถานีจมิซาจุย มีรานขายของทัง้เคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไฟฟ�า, กลองถายรูป 
ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอน
มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ OCEAN TERMINAL ซึง่
ประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเช่ือมติดตอกันสามารถเดิน
ทะลุถงึกันได ใหแบรนดดงัมากมายใหทานไดเลือกซือ้ ไมวาจะเปน  COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI 
และอีกมากมาย 
ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเร่ิมตนในเวลา 20.00 น. ทุกคํา่
คืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทกึในกินเนสบุควาเปนการ
แสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิง่ใหญที่สุดของโลกครอบคลมุพื้นทีอ่าคารตึกระฟ�าสาํคญั
ตางๆทีต้ั่งอยูสองฟากฝم�งของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟ�าของตึกเหลาน้ีประดับไปดวย
แสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสตีางๆ แสดงใหเห็นถงึ
บรรยากาศอันคึกคักของฮองกง 

 
 



 

 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูหานยาง 
ที่พัก SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่าม ฮองกง – เกาะลันเตา – วดัโป�วหลิน – City gate Outlet – สนามบินเช็กแล็

บก็อก ฮองกง – สนามบินดอนเมือง 
 
เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติม่ซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ ฮะ

เกา ขนมจบีกุง กวยเตี๋ยวหลอด โจก เปนตน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีตงชงุ เพื่อขึ้น กระเชาลอยฟ�านองปง 360 องศา 

กรณีถาลกูคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบ
ธรรมดา (พื้นทึบ) เปนกระเชาคริสตัล (พืน้กระจกใส) สามารถแจงหวัหนาทวัรได 

โดยเพิม่เงิน ทานละ  100 เหรียญฮองกง 
ไปยังเกาะลันเตาเพือ่นมัสการพระใหญ ณ วดัโป�วหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญ
ลันเตา องคพระสรางทองสมัฤทธิ์ 160 ช้ิน องคพระพุทธรูปหันพระพักตรไปทางเหนือสู
จีนแผนดินใหญ ประดิษฐานอยูโดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนับรวม
ฐานแลวมีความสงูทั้งสิ้น 34 เมตร คากอสรางพระพุทธรูป 60 ลานเหรียญฮองกง โดย
พระพทุธรูปมีช่ือเรียกอยางไมเปนทางการวา พระใหญเทียนถาน ประดิษฐานบนแทน
บูชามีความสงูเทากับตึก 3 ช้ัน ออกแบบตามฐานโครงสรางของหอฟ�าเทียนถานใน
ปกกิง่ 



 

 

 
 
นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหทกุทานไดต้ังจติอธิษฐานขอพร
ไมวาจะเปนเร่ืองสขุภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองคพระเปนปรางคประทานพร จาก
ลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึน้ชมฐานองคพระไดโดยจะมีบันไดทอดยาวจาํนวน 268 
ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เปนที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแกว) และ
พระพทุธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลงักา ภาพวาดพทุธประวัตโิดยวาดจากสีนํ้ามัน 
(ไมรวมคาเขาชม ทานละ 60 เหรียญฮองกง) หรือชมววิของเกาะลันเตาในมมุสูงได 
และยังมีรูปปم�นของเทพธดิาถวายเคร่ืองสักการะตามความเช่ือของนิกายมหายาน
ประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ 



 

 

 
 
นอกจากน้ีทานยงัสามารถเขาชม วดัโป�วหลนิ  ภายในเปนที่ประดิษฐานของ พระ
สัมมาสัมพุทธเจา ทัง้ 5 พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวดัจะมีสตัวมงคล
ตรงมมุของหลังคา หามนําเคร่ืองเซนไหวที่ประกอบดวยเน้ือสัตวเขามาไหวเปนอันขาด 
 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 

จากน้ันใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเที่ยวชม 
รานคา รานอาหาร บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่สามารถ
ผสมผสานระหวางความเจริญและวฒันธรรมด้ังเดมิไวไดอยางลงตัว 
 

แวะพักเหน่ือย หาของอรอยกิน แนะนําบัวลอย
หยินหยาง บัวลอยที่ผสมผสานกันไดอยางลงตัวระหวาง
งาดํา (สีดํา) กับกะทิ (สีขาว) ใหความสดช่ืนไมนอย เร่ือง
ความอรอยพูดไดคําเดียว “ตองลอง” 
 
หมายเหต:ุ กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารงุ หรือปด
เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนรถโคชของ
อุทยาน เพ่ือนําทานขึ้นสูยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชา
ผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง และเด็กทานละ  20 เหรียญฮองกง 
 
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปปم�ง
สินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เชน COACH, 
ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวาจะเปน BURBERRY รวมทั้งรองเทา
กีฬามากมายหลายย่ีหอ และช้ันใตดินจะมีซุปเปอรมาเกต็ขนาดใหญใหทานไดเลือกซื้อ
สินคา ไมวาจะเปน ของกิน ของใช หรือวาผลไมสดๆ จับจายกันไดอยางจุใจ 
 

เย็น อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบนิ CHEK LAP KOK เพือ่เดินทางกลบัสู 
กรุงเทพฯ 

21.05 น.    นําทานเดินทางสู สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD503 
23.00 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 



 

 

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาที่ทกุคร้ัง
กอนทาํการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
** ขอขอบพระคุณที่เลอืกใชบริการ ** 

 
อตัราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตยีง 

ราคาจอยแลนด 
ไมใชตั๋ว พักเดี่ยวเพิม่ 

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 กนัยายน 2563 15,999 14,999 10,999 5,000 

05 – 07 กันยายน 2563 15,999 14,999 10,999 5,000 

 
** เด็กทารกอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดนิทางกลับ ทานละ 7,900 บาท ** 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม  

คาทปิ คนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น*** 
** ทางบรษัิทขออนุญาตเกบ็คาธรรมเนียม คาทปิ ทานละ 200 เหรียญ /ทรปิ/ทาน ** 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจีน และฮองกงรวมกบัการทองเที่ยวแหงเพื่อโปรโมท
สินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก 
และรานจิวเวอรรี่ ซึง่จําเปนตองระบไุวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกบัราคาทัวร ทางบรษัิทฯ 
จงึอยากเรียนช้ีแจงลกูคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อ
หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหาก
ลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทกุแหง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน 
 
 โรงแรมที่พกัที่อาจะมกีารสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเปนหลกัโดยคํานึงถงึ

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 



 

 

 หมายเหตุ ทีฮ่องกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสดุทายลูกทวัรทานใดสนใจ
สามารถซือ้ไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมกีารบังคับลกุทวัรทัง้สิ้น แตเปนการ
บอกกลาวลวงหนา 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามราย  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถงึคาอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่
นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 
 คาทิปคนขับรถ หวัหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 เหรียญ/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจาํเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทาน และ
ชําระมดัจําเปนจาํนวนเงิน  10,000 บาทตอทานในระยะเวลาที่เดินทางชวงเทศกาลปใหม 
และสงกรานต  เพื่อสํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถงึกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสทิธิ
การเดินทางในทัวรน้ันๆ 
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทาํการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรอืเล่ือนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี 
(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงนิคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมดุ
บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงนิเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงนิ

คาบริการ 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คนืเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน

คาบริการ 



 

 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสาํรองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 
3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลาํ 
Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรอื
ตางประเทศ  จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํหรือคาบริการทัง้หมด   
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทาํการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถงึ  
15 คน 

 
เงื่อนไขและขอกําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มนัีกทองเที่ยวรวมเดนิทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมวีีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทกุทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขทีห่นังสอืเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกบัทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษทัจะคาํนึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวทีม่ิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวิติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจภุัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซปิล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิง่ของดังกลาวมีขนาดบรรจภุัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

3. เกาะฮองกงมกีฎหมายหามนําผลติภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทกุชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพือ่เปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิง่เหลาน้ี 
หากเจาหนาทีต่รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก  

 
 
 


