
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง–เกาะลนัเตา-วดัโป่วหลนิ-City gate Outlet 
04.00 น พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง ช ั.น 3 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์2 สายการบนิ AIR ASIA พบเจา้หนา้ที�ทําการเชค็อนิตั�ว 
06.35 น. บนิลดัฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเที�ยวบนิ FD508  
10.15 น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   จากนั+นนําทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพื�อขึ+น กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 
360 องศา  

กรณีถา้ลกูคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พื+นทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตัล (พื+น
กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทวัรไ์ด ้โดยเพิ�มเงนิ ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง  
ไปยังเกาะลันเตาเพื�อนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา องคพ์ระสรา้งทอง

สมัฤทธิS 160 ชิ.น องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสูจ่นีแผ่นดนิใหญ ่ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสูง 26.4 เมตร บน
ฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสูงท ั.งส ิ.น 34 เมตร คา่กอ่สรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง   โดยพระพุทธรูปมี
ชื�อเรยีกอยา่งไมเ่ป็นทางการวา่ พระใหญเ่ทยีนถาน ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวามสงูเทา่กับตกึ  3 ชั +น  ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของ
หอฟ้าเทยีนถานในปักกิ�ง 
 

 
 

นําท่านขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหทุ้กท่านไดต้ั +งจติอธษิฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื�องสขุภาพ การงาน การเงนิ 
เนื�องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธษิฐาน ทา่นสามารถเดนิขึ+นชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีันไดทอดยาวจํานวน  268 
ขั +น  บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นที�ประดษิฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี+ยวแกว้)  และพระพุทธรูปหยกขาว ที�อันเชญิมาจากศรีลังกา  
ภาพวาดพุทธประวตัโิดยวาดจากสนํี+ามัน (ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ  60 เหรยีญฮอ่งกง)  หรอืชมววิของเกาะลนัเตาในมุมสงูได ้ และ
ยังมรีูปปั+นของเทพธดิาถวายเครื�องสกัการะตามความเชื�อของนกิายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี+ทา่นยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นที�ประดษิฐานของ พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ทั +ง 5 พระองค ์ณ อาคารหมื�นพุทธ  
โดยบนหลงัคาวดัจะมสีตัวม์งคลตรงมมุของหลงัคา หา้มนําเครื�องเซน่ไหวท้ี�ประกอบดว้ยเนื+อสตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 
 

 
 

จากนั+นใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้า่นไดอ้สิระเที�ยวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้นจําลองแห่งนี+
ทา่นจะไดพ้บความสนุกที�สามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรมดั +งเดมิไวไ้ดอ้ย่างลงตัว  

แวะพักเหนื�อย หาของอร่อยกนิ แนะนําบวัลอยหยนิหยาง บัวลอยที�ผสมผสานกนัไดอ้ยา่ง
ลงตวัระหวา่งงาดํา (สดํีา) กบักระท ิ(สขีาว) ใหค้วามสดชื�นไม่นอ้ย เรื�องความอร่อยพูดไดคํ้า
เดยีว “ตอ้งลอง”    
  
หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซอ่มบํารุง หรอืปิดเนือ̂งจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิSในการเปลีย̂นเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพือ̂นําทา่นขึ.นสูย่อดเขาแทน และจะ
ทําการคนืเงนิคา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญฮ่องกง และเด็กทา่นละ  20 
เหรยีญฮอ่งกง 
 
จากนั+นใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ+ง ที�หา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปปิ+งสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นม
ระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรอืวา่จะเป็น BURBERRY รวมท ั.งรองเทา้กฬีามากมาย
หลายยีห̂อ้ และช ั.นใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซื.อสนิคา้ ไม่วา่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไม้
สดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 

*อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 
จากนั+นนําทา่นเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอนัดบัเป็นสะพานแขวนที�มชีว่งกลางยาวที�สดุเป็นอนัดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู่ที�
อันดับที� 7 ของโลก  ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มสีองชั +น ชั +นบนมเีสน้ทางรถวิ�งจํานวน 6 ชอ่งทาง สว่นชั +นลา่งใชส้ําหรับรถไฟ 2 
ชอ่งทาง และชอ่งทางสํารองสําหรับรถยนต ์ในชว่งฤดมูรสมุอกี 4 ชอ่งทาง เริ�มกอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ย
งบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง 

 
 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ̂กั... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส̂อง วคิตรอเรยี พคี-รพีลัสเ์บย-์วดัแชกงหมวิ- วดัหวงัตา้เซยีน – ชอ้ปปิ. งจมิซาจุย่ - A Symphony of Lights 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติ�มซําขึ+นชื�อของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า ขนมจบีกุง้ ก๋วยเตี�ยวหลอด 
โจ๊ก เป็นตน้ (2)   
จากนั+นนําท่านขึ+นสู่เขา  VICTORIA PEAK โดยรถบสัจุดชมววิแสนสวยทีสุ̂ดของฮ่องกง สมัผสับรรยากาศบรสิุทธิSสดชื^น 
สามารถชมทศันยีภาพอนังดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลูนไดท้ ั.งเกาะอยา่งชดัเจน จดุนี+สามารถมาชมววิเมอืงฮอ่งกงไดท้ั +งวันซึ�ง
ในแตล่ะชว่งเวลาก็จะมวีวิที�สวยงามแตกต่างกันไป ววิที�มองเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮ่องกง ทีก̂อ่สรา้งตรงตาม
หลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซ่า, ตกึไชนา่แบงคแ์ละตกึอืน̂ๆ อนัเป็นทีต̂ ั.งของธุรกจิ ช ั.นนําของฮอ่งกงพรอ้มท ั.งถา่ยภาพ
อนัสวยงามนา่ประทบัใจ 
 

 

 

จากนั+นนําทา่นนมัสการขอพรสิ�งศักดิRสทิธิRเพื�อเป็นสริมิงคลที�บรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชื�อวา่ ณ บรเิวณหาดรพัีลสเ์บย ์เป็นจดุที�มฮี
วงจุย้ที�ดทีี�สดุของเกาะฮ่องกง นําทา่นเริ�มขอพร เจา้แมก่วนอมิ จากนั+นนําทา่นขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอีuย  เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความ
มั�นคง ทรัพยส์นิเงนิทอง  หรอืถา้ทา่นไหนมลีกูยาก ก็สามารถขอพรเรื�องลกูจากพระสงัฆจาย ได ้ 
 

 
 

จากนั+นนําทา่น ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึ�งเชื�อกันวา่ขา้มหนึ�งครั +งจะมอีายุเพิ�มขึ+น 3 ปี  หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู ่หรอืขอพรเรื�องความรัก 
จากเทพเจา้แห่งความรักก็ได ้ จากนั+นขอพรเรื�องการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แมท่บัทมิ จากนั+นใหท้่านไดรั้บ พลงัจาก
ศาลาแปดทศิ ซึ�งถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลงัที�ดทีี�สดุของฮอ่งกง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) พเิศษ!! เมนูหา่นยา่ง 
ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจุ้ดธูปขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดต้ั +งจติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแชกง จากนั+น
ใหท้า่นหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชื�อกันว่า
หากหมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครั+ง จะชว่ยปัดเป่าสิ�งชั�วรา้ยออกไป และนําพาสิ�งดีๆ เขา้มา 
 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชื�อหนึ�งวา่ “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึ�งวัดที�มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน สรา้งมาตั +งแต ่300 ปีกอ่น 
ตามตํานานเล่ากันว่าไดม้โีจรสลัดตอ้งการที�จะมาปลน้ชาวบา้น เมื�อนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้
นําไปตดิไวท้ี�หนา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดทํ้าการปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวามเชื�อวา่กังหันลมนั+นชว่ยขจัดสิ�งชั�ว

รา้ยที�กําลังจะเขา้มา และนําพาสิ�งดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกงแห่งนี+ช ึ+น เพื�อระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นที�สกัการะบชูาเพื�อไม่ใหม้ี
ส ิ�งไมไ่ดเ้กดิขึ+น 
 
นําทา่นเยี�ยมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ̂ที�ข ึ+นชื�อของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ที�ไดรั้บรางวัลอันดับ
เยี�ยม และใชใ้นการเสริมดวงเรื�องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็น
เครื�องประดบั ไมว่า่จะเป็น จี+  แหวน  กําไล เพื�อใหเ้ป็นเครื�องประดบัตดิตวั และเสรมิดวงชะตา 
นําทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกี�ยวกับหยก อาท ิกําไลหยก  หรอืสตัวนํ์าโชคอย่างปี�
เสี�ยะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชื+อเป็นของฝาก หรือเป็นของที�ระลกึ หรือนําโชคแด่ตัวท่านเอง 
นําท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัตา้เซยีน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี+ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวัด
เกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี โดยชาวฮอ่งกงสว่นใหญเ่ดนิทางมาวัดนี+เพื�อขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไร ้
โรคภัย ซึ�งวัดแห่งนี+เป็นที�ประดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัดคอื
เทพหวงัตา้เซยีน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
วธิีการอธิษฐานขอคู่ ขั +นแรกก็ทํานิ+วตามแบบในรูปเลยเอานิ+วโป้งกดปลาย
นิ+วนาง แลว้เอานิ+วกอ้ยสอดเขา้ไปในรูของนิ+วนางทั +ง 2 ขา้ง คอ่ยๆ ทํา ใจเย็นๆ 

ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดจูากภาพไม่ตอ้งตกใจวา่จะทําไดม้ั +ย เพราะบรเิวณดา้นขา้งจะรูป
สาธติวธิกีารอธษิฐานโดยละเอยีดอกีครั+ง 
 
 
 
 
 
บรเิวณดา้นขา้งวัดจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว หรอืที�
รูจั้กกนัในนามเทพเจา้แหง่จันทรา เทพเจา้แหง่ความรัก และการแตง่งาน โดยเทพเจา้หยกโหลวจะคอยทําหนา้ที�จดรายชื�อคูรั่ก จงึเชื�อกัน
ว่าสมุดที�ผูเ้ฒ่าถอืในมอื คอืบัญชรีายชื�อคู่รักที�จะไดรั้บคําอวยพรใหอ้ยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสขุ นําท่าน ชอ้ปปิ. งสนิคา้ปลอดภาษ ีณ 
DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื.อสนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ั.นอสิระใหท้า่นเต็มอิม̂กบัการชอ้ปปิ. งยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ั.งตน้
กนัทีส̂ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของท ั.งเครือ̂งหนงั, เครือ̂งกฬีา, เครือ̂งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบที�เป็นของ
พื+นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอันซับซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื�อ OCEAN TERMINAL ซึ�ง
ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกันอยู่ และมทีางเชื�อมตดิต่อกันสามารถเดนิทะลุถงึกันได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้า่นได้
เลือกซื.อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีก
มากมาย 

*อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 
จากนั+นนําท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ริ�มตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกคํ^าคนื  การแสดงมัลตมิเีดยีสุดยอด
ตระการตาที�ไดรั้บการบนัทกึในกนิเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรที�ยิ�งใหญ่ที�สดุของโลกครอบคลมุพื+นที�อาคารตกึระฟ้าสําคัญ
ตา่งๆที�ตั +งอยูส่องฟากฝั�งของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี+ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึ�งเพยีงกดสวติชก็์จะสอ่งแสงสวา่งตระการ
ตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮอ่งกง 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ̂กั... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส̂าม ฮ่องกง – มาเก๊า – วดัอาม่า– เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล - วหิารเซนตป์อล –เก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล 
เดอะปารเิซยีน – เวเนเชีย̂น – กรุงเทพฯ 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภหัอ้งอาหารโรงแรม (4) 
นําทา่นเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยรถบสัสาธารณะ เพื�อขา้มสะพานขา้มทะเลยาวที�สดุในโลก สะพานฮอ่งกง-จูไห-่มาเกา๊ (HKZMB) มี
ความยาว 55 กโิลเมตร ซึ�งรวมถงึสะพานถนนวนเวยีน และอโุมงคใ์ตท้ะเล เชื�อมตอ่เกาะลันเตาของฮอ่งกง เมอืงจไูห ่และมาเกา๊ ในพื+นที�
เกรทเตอร์ เบย์ (Greater Bay Area) โดยขา้มทะเลบริเวณปากแม่นํ+าจูเจียง ช่วงหนึ�งของสะพานลงอุโมงคใ์ตท้ะเล เป็นความยาว 7 
กโิลเมตร ลกึลงไปใตก้น้อา่วราว 44.5 เมตร สะพานไดถ้กูออกแบบใหท้นตอ่แผน่ดนิไหวและไตฝุ้่ น โดยมกีารใชเ้หล็กในการกอ่สรา้งมาก
ถงึ 4 แสนตนั ซึ�งเทยีบไดก้ับการสรา้งหอไอเฟลถงึ 60 แหง่ ใชง้บกอ่สรา้งมากถงึ 20 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ (กวา่ 6 แสนลา้นบาท) โดย
ในเริ�มกอ่สรา้งในปี 2009 ทางฝั�งแผ่นดนิใหญ่ของจนี และเริ�มกอ่สรา้งโครงการฝั�งฮอ่งกงในปี 2011 โดยชว่งแรกทางการจนีวางแผนให ้
โครงการแลว้เสร็จภายในปี 2016 แตต่อ้งประสบกับปัญหาล่าชา้กว่าจะแลว้เสร็จในปี 2017 รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งเกอืบ 10 ปี จะไม่มี
ขนสง่สาธารณะอยา่งรถไฟฟ้าใหบ้รกิาร จะมเีพยีงรถบสัรับสง่ซึ�งเป็นของเอกชนที�ไดรั้บอนุญาตจากทางการใหบ้รกิารเทา่นั+น 
 

 
 

จากนั+นนําท่านเขา้สู ่มาเก๊า ซึ�งเป็นเมอืงที�มปีระวัตศิาสตร์อันยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและ
ประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจี+ยนเป็นชนชาตดิั +งเดมิ จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษที� 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรือเขา้มายัง
คาบสมทุรแถบนี+เพื�อตดิตอ่คา้ขายกับชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนี+ ที�สาํคญัคอืชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรือง
ทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมาย ทําใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงที�มกีารผสมผสานระหว่าง
วฒันธรรมตะวันออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรยีกไดว้า่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี" จากนั+นนําทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ เป็นวดัที�เกา่แก่
ที�สดุและเก็บรักษาศลิปะวัตถุเก่าแก่ซึ�งมมีูลค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที�คงอยู่มาไดย้าวนานที�สุดของมาเก๊า ใน
บรเิวณวัดมศีาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอมิ HALL OF GUANYIN และ
ศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
จากนั+นผา่นชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิRทั +งองค ์มคีวามสงู 18 เมตรหนักกวา่ 1.8 ตนั 
ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบัวดงูดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอร่ามงดงามจับตา เจา้แมก่วนอมิองคน์ี+เป็นเจา้
แม่กวนอมิลูกครึ�ง คอืปั+นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แต่ว่ากลับมพีระพักตร์เป็นหนา้พระแม่มารี ที�เป็นเชน่นี+ก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอมิที�
โปรตเุกสตั +งใจสรา้งขึ+นเพื�อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสที�สง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับจนี และนําทา่นชม วหิารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี+
เคยเป็นสว่นหนึ�งของวทิยาลัยเซนตป์อล ซึ�งกอ่ตั +งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของ
เอเชยีตะวันออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึ+นในปี 1580 แตถ่กูทําลายถงึสองครั+ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั�งเกดิเพลงิไหม ้
ในปี 1835 ทั +งวทิยาลัย และโบสถถ์ูกทําลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ่ และบันไดดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึ
สไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมอียู่ที�นี�เพยีงแหง่เดยีวเทา่นั+นในโลก 
เทีย̂ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)   
 

 
 

ถา้เมื�อไหร่ก็ตามที�คณุมาเยอืนมาเกา๊ “ทารต์ไข”่ คอืขนมที�จะตอ้งลองทาน  ถา้ไมไ่ดล้องทาน จะถอื
วา่พลาดมาก เพราะทารต์ไขข่องมาเก๊า แป้งจะบางและกรอบมาก สว่นสงัขยาจะหอมและหวานแตไ่มม่าก ยิ�ง
ถา้ไดท้านตอนที�เพิ�งอบเสร็จรอ้นๆ  บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก   

 
จากนั+นนําท่านเดนิทางสู ่THE PARISIAN MACAO  ใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจ
กับหอไอเฟล ที�จําลองมาจากฝรั�งเศส  ซึ�งหอไอเฟลที�มาเก๊าถอืไดว้า่เป็นหอไอเฟลจําลองที�ใหญ่ที�สุดและ
เหมอืนจรงิที�สดุในโลก โดยมกีารประดับไฟทั +งหมด 6,600 ดวง และมคีวามสงูถงึ 38 ชั +น โดยทา่นสามารถ
ขึ+นไปชมววิที�ชั +น 7 และ ชั +น 37 โดยที�ชั +นนี+ทา่นจะสามารถมองเห็นประเทศจนี และววิพาโนรามาของฝั�งโค
ไทของมาเกา๊ สามารถขึ+นชมววิไดต้ั +งแตเ่วลา 11.00 - 22.00 น.  (ไมร่วมคา่ขึ.นลฟิท)์  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นําทา่นเยี�ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรูระดบั 6 ดาว เชญิทา่นสมัผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแห่งใหมข่องเอเชยี
ภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิ�งอํานวยความสะดวกที�ใหค้วามบันเทงิ และสถานที�ชอ้ปปิ+งที�แกรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชื�อ
ดังมากมายกว่า 350 รา้น  อาทิ Rolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, 
Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess เป็นตน้ นอกจากรา้นคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยังมีรา้นอาหารภัตตาคาร
ตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกลองทานกวา่   30 รา้น หรอืจะเสี�ยงโชคคาสโิน ซึ�งมอียู่ทั +งหมด 4 โซนใหญ่ แตใ่นสว่นของคาสโินนั+นเด็กอายุตํา
กวา่ 20 ปีจะไมส่ามารถเขา้ไปในบรเิวณดา้นในได ้
 

 หรอืหากท่านตอ้งการเปลี�ยนบรรยากาศ สามารถนั�งเรือกอนโดล่าได ้โดยจะมี
คา่ใชจ้่าย ทา่นละ  128 เหรยีญฮอ่งกง โดยสามารถนั�งไดลํ้าละ  4 ทา่น  เรอืจะลอ่งไป
ตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ใหท้่านไดช้มบรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลาล่อง
ประมาณ  15 นาท ี
 
 
 
 
 
 

**อสิระอาหารคํา̂ตามอธัยาศยัเพือ̂ความสะดวกในการเสีย̂งโชค หรอืเลอืกซื.อสนิคา้ ** 
 
22.40 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย̂วบนิที ̂FD767 
00.30 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

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

** หากทา่นที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั+งกอ่นทําการ 
ออกตั�วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ̂ชบ้รกิาร *** 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

ราคาจอยแลนด ์
ไมใ่ชต้ ั|ว 

พกัเดีย̂วเพิม̂ 

01 - 03 มถิุนายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000 

14 - 16 มถิุนายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000 

15 - 17 มถิุนายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000 

21 - 23 มถิุนายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000 

22 - 24 มถิุนายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000 

28 - 30 มถิุนายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000 

29 ม.ิย. -  01 ก.ค. 2562 13,999 13,999 7,999 4,000 

05 - 07 กรกฏาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

06 - 08 กรกฏาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

12 - 14 กรกฏาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

13 - 15 กรกฏาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

27 -29 กรกฏาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000 

10 - 12 สงิหาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000 

16 - 18 สงิหาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

17 - 19 สงิหาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 - 25 สงิหาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

24 - 26 สงิหาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

30 ส.ค. - 01 ก.ย.  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

31 ส.ค. - 02 ก.ย.  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

06 - 08 กนัยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000 

07 - 09 กนัยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000 

13 - 15 กนัยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000 

14 - 16 กนัยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000 

20 - 22 กนัยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000 

21 - 23 กนัยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000 

11 - 13 ตลุาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000 

12 - 14 ตลุาคม  2562 18,999 18,999 8,999 4,000 

18 - 20 ตลุาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000 

19 - 21 ตลุาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000 

25 - 27 ตลุาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000 

26 - 28 ตลุาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000 

01 - 03 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

02 - 04 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

08 - 10 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

09 - 11 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

15 - 17 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

16 - 18 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

22 - 24 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

23 - 25 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

29 พ.ย. - 01 ธ.ค.  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

30 พ.ย. - 02 ธ.ค.  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

05 - 07 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 - 08 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

07 - 09 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

08 - 10 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

13 - 15 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

14 - 16 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

20 - 22 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

21 - 23 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

22 - 24 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

27 - 29 ธนัวาคม  2562 19,999 19,999 11,999 5,000 

28 - 30 ธนัวาคม  2562 21,999 21,999 13,999 5,000 

29 - 31 ธนัวาคม  2562 21,999 21,999 11,999 5,000 

30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค.  2563 23,999 23,999 11,999 5,000 

31 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค.  2563 23,999 23,999 11,999 5,000 

03 - 05 มกราคม 2563 14,999 14,999 8,999 4,000 

04 - 06 มกราคม 2563 14,999 14,999 8,999 4,000 

10 - 12 มกราคม 2563 15,999 15,999 8,999 4,000 

11 - 13 มกราคม 2563 15,999 15,999 8,999 4,000 

17 - 19 มกราคม 2563 15,999 15,999 8,999 4,000 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน̂*** 
** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญ /ทรปิ/ทา่น ** 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 5,900 บาท ** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮ่องกงร่วมกบัการทอ่งเทีย̂วแห่งเพือ̂โปรโมทสนิคา้พื.นเมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ ี ̂ซึง̂จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี
ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี.แจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื.อ
หรอืไมซ่ื.อข ึ.นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั.งส ิ.น และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลทกุแหง่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิSในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ̂กดิข ึ.นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 

• โรงแรมที�พักที�อาจะมกีารสลับปรับเปลี�ยนขึ+นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
• หมายเหต ุที�ฮอ่งกงมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซื+อไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซื+อ โดยไมม่กีารบงัคบัลกุทวัรท์ั +งสิ+น แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
อตัราคา่บรกิารนี.รวม 
� คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      
� คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

� คา่นํ+าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      
� คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามราย  
� คา่อาหารตามมื+อที�ระบใุนรายการ     
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี.ไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
� คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 200 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 
เง ือ̂นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่น และชาํระมัดจําเป็นจํานวนเงนิ  10,000 บาทตอ่
ทา่นในระยะเวลาที�เดนิทางชว่งเทศกาลปีใหม ่และสงกรานต ์ เพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั +งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์+นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี+ วันจันทร ์ถงึศกุร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั+นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ือ̂นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูม้ ีช ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี+ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั +งหมด 

ทั +งนี+ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ การ
สาํรองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื+อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั +งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี+ วันจันทร ์ถงึศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั+นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิRในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ̂นไขและขอ้กําหนดอืน̂ๆ 

1. ทวัรน์ี+สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั+น 
2. ทัวร์นี+เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั +งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั +งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิRในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเที�ยวทุกทา่นยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิRไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิRในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั +งนี+ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิRไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ+นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี+คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั+น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิR
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ+น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ ค่าภาษี
เชื+อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั+น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ+นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ+น และรวมกันทุก
ชิ+นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั+น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั+น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั+น  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพืช และเนื+อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื+อสัตว ์ไส ้
กรอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี+ หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก 

 

 


