
 

 

รหัสทัวร ZET1903928 
ทัวรฮองกง มาเกา นองปง [เลทสโก สมชาบู] 3 วนั 2 คืน (FD) 
มาเกา   วิหารเซนตปอล   เจาแมกวนอิมริมทะเล   วัดอามา 
หอไอเฟล เดอะปาริเซียน   โบสถเซนตฟรานซิส ซาเวียร   วิคตรอเรีย พีค 
ไทปาฟู�ดสตรีท ยานกุนฮา   รีพัลสเบย   วัดแชกงหมิว 
สํานักชีฉีหลิน และสวนหนานเหลียน   ชอปปم�งจิมซาจุย 
A Symphony of Lights   เกาะลันเตา   วัดโป�วหลิน   City gate Outlet 

 



 

 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – มาเกา – วิหารเซนตปอล – เจาแมกวนอิมรมิทะเล –  
 วัดอามา – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน –  
 โบสถเซนตฟรานซิส ซาเวียร – ไทปาฟู�ดสตรีท ยานกุนฮา – ฮองกง 
 
04.00น พรอมกัน ณ สนามบนินานาชาติดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก (อาคาร1) ช้ัน 3 

ประตูทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอร 2 สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาท่ีคอยให
การตอนรับ และอํานวยความสะดวก 

06.50น. นําทานเดินทางสู มาเกา โดยเที่ยวบิน FD760 
             ** ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 40 นาท ีไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เคร่ือง ** 
10.10 น. เดินทางถึง สนามบินมาเกา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผานพิธี

การตรวจคนเขาเมือง 
นําทานเดินทางสู มาเกา ซึ่งเปนเมืองที่มปีระวัติศาสตรอันยาวนาน และนาสนใจในอดีต
มาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจนีกวางตุงและฟู
เจี้ยนเปนชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายัง
คาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดตอคาขายกับชาวจีน และมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ี ที่
สําคัญคอืชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมาย ทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่มี
การผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัว จนเรียกไดวาเปน 
"ยโุรปใจกลางเอเชีย" 
ชม วิหารเซนตปอล โบสถแหงน้ีเคยเปนสวนหน่ึงของวิทยาลัยเซนตปอล ซึ่งกอต้ังในป 
1594 และปดไปในป 1762 และเปนมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแหงแรกของเอเชีย
ตะวันออก โบสถเซนตปอลสรางขึ้นในป 1580 แตถูกทําลายถึงสองครั้ง ในป 1595 
และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกดิเพลิงไหมในป 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถถูก
ทําลายจนเหลือแตดานหนาของตึกฐานโบสถสวนใหญ และบันไดดานหนาของตึกแสดง
ใหเห็นถึงสไตลผสมระหวางตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ีน่ีเพียงแหงเดียวเทาน้ันใน
โลก 



 

 

 
 
จากน้ันผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทอง
สมัฤทธ์ิทั้งองค มคีวามสูง 18 เมตรหนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดู
งดงามออนชอย สะทอนกับแดดเปนประกายเรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตา เจาแม
กวนอิมองคนี้เปนเจาแมกวนอิมลกูครึง่ คือปم�นเปนองคเจาแมกวนอิม แตวากลบัมีพระ
พักตรเปนหนาพระแมมารี ทีเ่ปนเชนน้ีก็เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกสต้ังใจสราง
ขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสที่สงมอบมาเกาคนืใหกับจนี  
 

 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดอามา เปนวดัที่เกาแกที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเกาแก
ซึ่งมีมูลคามหาศาลไวมากมายเปนอาคารสถาปตยกรรมที่คงอยูมาไดยาวนานที่สุดของ
มาเกา ในบริเวณวัดมศีาลาซุมประต ูGATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF 
BENEVOLENCE,ศาลเจาแมกวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ 
ZHENJIAO CHANLIN 
 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางสู THE PARISIAN MACAO  ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและ
เก็บภาพประทับใจกบัหอไอเฟล ที่จําลองมาจากฝรั่งเศส  ซึง่หอไอเฟลที่มาเกาถือไดวา
เปนหอไอเฟลจําลองที่ใหญที่สุดและเหมือนจริงที่สุดในโลก โดยมีการประดับไฟท้ังหมด 
6,600 ดวง และมีความสงูถึง 38 ชั้น โดยทานสามารถขึ้นไปชมวิวที่ช้ัน 7 และ ชัน้ 37 
โดยที่ช้ันน้ีทานจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝم�งโคไทของมาเกา 
สามารถขึ้นชมวิวไดตั้งแตเวลา 11.00 - 22.00 น.  (ไมรวมคาขึน้ลิฟท)  



 

 

 
 
นําทานเขาสู โคโลอาน (Coloane) เคยเปนเกาะชาวประมงอยูทางใตของเกาะไทปา 
เปนเกาะทีม่ีความสงบท่ีสุดของเกาะมาเกา และเปนที่ต้ังของรานทารตไขช่ือดังที่สุดของ
มาเกา Lord Stow Bakery ซึ่งเปดมาต้ังแตปค.ศ. 1989 
จากน้ันนําโบสถเซนตฟรานซสิ ซาเวียร (St. Francis Xavier Church) สถานที่
ทองเที่ยวสําคัญแหงหน่ึงในโคโลอาน ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1928 ตามสถาปตยกรรม
แบบบารอก อาคารสีเหลือง สลับขาว หนาตางทรงโคง และมีหอระฆังอยูดานบน โบสถ
น้ีสรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงฟรานซิส ซาเวียร นักบวชชาวสเปนผูทีเ่ขามาเผยแพรศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอริคในมาเกา อินเดีย มาเลเซยี ฟลิปปนส ญี่ปุ�น และจีน 
บาทหลวงชาวแควนนาบารา ประเทศสเปน ไดรับการยกยองใหเปนหน่ึงในสิบสอง
นักบุญของพระคริสต ผูเผยแพรศาสนาในดินแดนตะวันออก 
 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ยานกุนฮา (Cunha Street) อยูในใจกลางหมูบานไทปา 
ยานชอปปم�งหรือยานละลายทรัพยของมาเกา จะเปนตรอกคนเดินเลก็ๆที่มีของฝาก และ
อาหารใหเลือกซื้อมากมาย ถนนสายเล็กๆแหงน้ี เปนที่อยูอาศัยชาวแมคกานีส (จีนผสม
โปรตุเกส) จึงเปนแหลงรวมรานอาหารขนมของฝากมาเกา รานอาหารจีน ฮองกง 
อารเจนตินา และรานอาหารโปรตุเกส 

เย็น อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา 
 

 



 

 

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

 
 

ที่พัก SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่สอง วคิตรอเรีย พีค – รีพัลสเบย – วัดแชกงหมิว – สํานักชีฉีหลิน และสวนหนาน
เหลียน – ชอปปم�งจิมซาจุย – A Symphony of Lights 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติม่ซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ ฮะเกา 
ขนมจีบกุง กวยเตี๋ยวหลอด โจก เปนตน   
จากน้ันนําทานขึ้นสูเขา  VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยที่สุดของ
ฮองกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะ
ฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน จุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮองกงไดทั้งวันซึ่ง
ในแตละชวงเวลาก็จะมวีิวทีส่วยงามแตกตางกนัไป วิวทีม่องเห็นก็จะเปนวิวของตกึและ
อาคารสูงระฟ�าของฮองกง ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตกึเซน็ทรัลพลาซา, ตึก
ไชนาแบงคและตึกอ่ืนๆ อันเปนที่ต้ังของธุรกจิ ชั้นนําของฮองกงพรอมทั้งถายภาพอัน
สวยงามนาประทับใจ 
 

 
 



 

 

จากน้ันนําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิเ์พ่ือเปนสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด รีพัลสเบย 
โดยเช่ือวา ณ บริเวณหาดรีพัลสเบย เปนจุดท่ีมีฮวงจุยที่ดีที่สุดของเกาะฮองกง นําทาน
เร่ิมขอพร เจาแมกวนอิม จากน้ันนําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอี๊ย  เทพเจาแหงโชคลาภ 
ความมัน่คง ทรัพยสินเงินทอง  หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเร่ืองลูกจาก
พระสังฆจาย ได  
 

 
 
จากน้ันนําทาน ขามสะพานตออายุ ซึ่งเช่ือกนัวาขามหน่ึงครัง้จะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ป  
หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจาแหงความรกัก็ได  จากน้ัน
ขอพรเร่ืองการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากน้ันใหทานไดรับ 
พลังจากศาลาแปดทศิ ซึ่งถือวาเปนจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮองกง 



 

 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สํานักชีฉีหลนิ (Chi Lin Nunnery) สํานักชีแหงน้ีเปนสํานักชี
ในนิกายมหายาน และสรางในรูปแบบสถาปตยกรรมยอนยุคของศิลปะจีนสมัยราชวงศ
ถังโดยเริ่มกอสรางขึ้นในป 1934 และกอนจะไดรับการบรูณะใหมในรูปแบบของ
ราชวงศถัง (ค.ศ 618–907) ในป 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระ
บัวที่ใหความสงบแกดวงวิญญาณ สํานักชีแหงน้ียังประกอบไปดวยโถงอารามหลายโถง 
บางโถงมีรปูปم�นทอง ดินเหนียว และไมเปนตวัแทนของสิ่่งศักดิ์สิทธิ ์เชน พระศากยมุนี
และพระโพธิสัตวประกอบไปดวยวิหารอยูรายรอบ 13 หลัง จดุเดนในการสรางสํานักชี
ที่น่ี คือ สรางโดยไมใชตะปูซักตัวเดียวดานในของท่ีน่ีมีความสงบเงียบ สํานักชแีหงน้ีเปด
ทกุวัน ยกเวนวันพุธ 
 

 



 

 

นอกจากน้ี เมื่อเดินขามสะพานมาจะเจอ สาธารณะหนานเหลียน สถาปตยกรรมผสม
ระหวางจีนกบัญี่ปุ�นเขาไวดวยกัน ภายในรมรืน่เต็มไปดวยตนไมดอกไมนานาพันธุเปน
สวนหินที่สวยงามเปนธรรมชาตทิี่มีตนบอนไซตัดแตงสวยงาม ไฮไลตตรงสระนํ้าใจกลาง
สวนที่มีปราสาทสีทองอรามตั้งตระหงานอยูใจกลางสระมีสะพานสสีมแดงชื่อ Pavilion 
of Absolute Perfection ไมสามารถเดินเขาไปดานในได 
 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟตชาบ ู
             ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดตั้ง

จิตอธษิฐานดานหนาองคเจาพอแชกง จากน้ันใหทานหมุน
กังหันทองแดงจะมีกงัหัน 4 ใบพดั แตละใบหมายถึง 
เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงิน
ทอง เช่ือกันวาหากหมนุครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง 
จะชวยปดเป�าสิ่งช่ัวรายออกไป และนําพาสิ่งดีๆเขามา 



 

 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “วัดกงัหันลม” เปนอีกหน่ึงวดัที่มี
ประวตัิศาสตรอันยาวนาน สรางมาต้ังแต 300 ปกอน ตามตํานานเลากันวาไดมี

โจรสลัดตองการที่จะมาปลนชาวบาน เมื่อนายพลแชกงรู
เขาก็ไดบอกใหชาวบานพบักังหันลมแลวนําไปติดไวที่หนา
บาน ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและไมไดทําการปลน 
ชาวบานจึงมีความเช่ือวากังหันลมน้ันชวยขจดัสิ่งช่ัวรายที่
กําลังจะเขามา และนําพาสิ่งดีๆมาสูตน จึงไดสรางวัดแชกง
แหงน้ีชึ้น เพ่ือระลึกถึงนายพลแชกง และเปนทีส่ักการะบูชา
เพ่ือไมใหมีสิ่งไมไดเกิดข้ึน 
นําทานเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกบังานดีไชนที่ไดรบัรางวัล
อันดับเยีย่ม และใชในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย โดยการยอใบพัดของกังหันวัดแชกง มา
ทําเปนเครื่องประดับ ไมวาจะเปน จี ้ แหวน  กําไล เพ่ือใหเปนเครื่องประดับติดตัว และ
เสริมดวงชะตา 
 



 

 

นําทานชม รานหยก มสีินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตวนําโชค
อยางปم�เส่ียะ  อิสระใหทานไดเลือกชือ้เปนของฝาก หรือเปนของที่ระลกึ หรือนําโชคแด
ตัวทานเอง 
นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรน
เนมตางๆ  จากนั้นอิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปم�งยานจมิซาจุยมกัจะตั้งตนกันที่
สถานีจิมซาจุย มรีานขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟ�า, กลองถายรูป 
ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอน
มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซึง่
ประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเช่ือมติดตอกันสามารถเดิน
ทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวาจะเปน  COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI 
และอีกมากมาย 
ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเร่ิมตนในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่า
คืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทึกในกนิเนสบุควาเปนการ
แสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ�าสําคญั
ตางๆท่ีตั้งอยูสองฟากฝم�งของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟ�าของตึกเหลาน้ีประดับไปดวย
แสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสีตางๆ แสดงใหเห็นถึง
บรรยากาศอันคึกคักของฮองกง 

 
 



 

 

เย็น บรกิารอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูหานยาง 
ที่พัก SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม ฮองกง – เกาะลนัเตา – วัดโป�วหลิน – City gate Outlet –  
 สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮองกง – สนามบินดอนเมือง 
 
เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติม่ซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะ

เกา ขนมจบีกุง กวยเตี๋ยวหลอด โจก เปนตน 
จากนั้นนําทานเดินทางสู สถานีตงชุง เพ่ือขึ้น กระเชาลอยฟ�านองปง 360 องศา 
 

กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบ
ธรรมดา (พืน้ทึบ) เปนกระเชาคริสตัล (พืน้กระจกใส) สามารถแจงหวัหนาทัวรได 

โดยเพ่ิมเงนิ ทานละ  100 เหรียญฮองกง 
 
ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ ณ วดัโป�วหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญ
ลันเตา องคพระสรางทองสัมฤทธ์ิ 160 ชิน้ องคพระพุทธรูปหันพระพักตรไปทางเหนือสู
จีนแผนดินใหญ ประดษิฐานอยูโดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวม
ฐานแลวมีความสูงทัง้สิน้ 34 เมตร คากอสรางพระพุทธรูป 60 ลานเหรียญฮองกง โดย
พระพุทธรูปมีชื่อเรียกอยางไมเปนทางการวา พระใหญเทียนถาน ประดิษฐานบนแทน
บูชามคีวามสูงเทากับตึก 3 ช้ัน ออกแบบตามฐานโครงสรางของหอฟ�าเทียนถานใน
ปกกิง่ 



 

 

 
 
นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ใหทุกทานไดตัง้จิตอธิษฐานขอพร
ไมวาจะเปนเร่ืองสุขภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองคพระเปนปรางคประทานพร จาก
ลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึ้นชมฐานองคพระไดโดยจะมีบันไดทอดยาวจํานวน 268 
ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เปนที่ประดิษฐานของบรมสารกีธาตุ (พระเขี้ยวแกว) และ
พระพุทธรูปหยกขาว ท่ีอันเชิญมาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ํามัน 
(ไมรวมคาเขาชม ทานละ 60 เหรียญฮองกง) หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได 
และยังมีรูปปم�นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเช่ือของนิกายมหายาน
ประดษิฐานอยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ 

 



 

 

นอกจากน้ีทานยังสามารถเขาชม วัดโป�วหลิน  ภายในเปนที่ประดิษฐานของ พระ
สัมมาสัมพุทธเจา ทั้ง 5 พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวดัจะมีสตัวมงคล
ตรงมุมของหลังคา หามนําเครื่องเซนไหวที่ประกอบดวยเน้ือสัตวเขามาไหวเปนอันขาด 
 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเท่ียวชม 
รานคา รานอาหาร บรเิวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่สามารถ
ผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมด้ังเดิมไวไดอยางลงตัว 
 

แวะพักเหน่ือย หาของอรอยกิน แนะนําบัวลอย
หยินหยาง บวัลอยท่ีผสมผสานกันไดอยางลงตัวระหวาง
งาดํา (สีดํา) กบักะท ิ(สีขาว) ใหความสดชื่นไมนอย เร่ือง
ความอรอยพูดไดคําเดยีว “ตองลอง” 
 
 



 

 

หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารุง หรือปดเนื่องจากสภาพอากาศ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเปนรถโคชของอุทยาน เพ่ือนาํทานขึน้สูยอด
เขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง 
และเดก็ทานละ  20 เหรียญฮองกง 
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปปم�ง
สินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เชน COACH, 
ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวาจะเปน BURBERRY รวมทั้งรองเทา
กีฬามากมายหลายยี่หอ และชั้นใตดินจะมซีปุเปอรมาเก็ตขนาดใหญใหทานไดเลือกซื้อ
สินคา ไมวาจะเปน ของกิน ของใช หรือวาผลไมสดๆ จับจายกนัไดอยางจุใจ 
 

เย็น อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน CHEK LAP KOK เพ่ือเดินทางกลับสู 
กรุงเทพฯ 

21.05 น. นําทานเดินทางสู สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD503 
23.00น. เดินทางถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

** หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาท่ีทุกครัง้
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

ราคาจอย
แลนด 

ไมใชตั๋ว 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

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

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

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร  
และมัคคุเทศกทองถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 200 เหรียญ /ทริป/ทาน ** 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเพ่ือโปรโมท
สินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก 
และรานจิวเวอรรี่ ซึ่งจําเปนตองระบไุวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ 
จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อ
หรือไมซือ้ขึน้อยูกบัความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคบัใดๆ ทั้งสิ้น และถาหาก
ลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกแหง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน 
 
 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรบัเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถงึ

ผลประโยชนลกูคาเปนหลัก 
 หมายเหตุ ที่ฮองกงมชีางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจ

สามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซือ้ โดยไมมีการบังคับลกุทัวรทั้งสิ้น แตเปนการ
บอกกลาวลวงหนา 

 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามราย  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสอืเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 เหรียญ/ทรปิ/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทาน และชําระ

มัดจําเปนจํานวนเงิน  10,000 บาทตอทานในระยะเวลาที่เดินทางชวงเทศกาลปใหม และ
สงกรานต  เพ่ือสํารองทีน่ั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบรกิารสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรนั้นๆ 



 

 

3. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกทีบ่ริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบรษิทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนาสมดุ
บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบรกิารดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวนัเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน

คาบรกิาร 
2.2 ยกเลิกกอนวนัเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของเงิน

คาบรกิาร 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระแลวทัง้หมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสาํรองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคนืเงินมัดจาํหรือคาบริการทัง้หมด   

4. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 



 

 

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วนักอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดทีี่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซีม่ิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมดั
จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บรษิัทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวทีม่ิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลลิิตรตอชิ้น และรวมกนัทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถอืไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. เกาะฮองกงมกีฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคตดิตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรบัในอัตราท่ีสูงมาก  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


