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เดือนกรกฎาคม 2562 - มกราคม 2563 

เท่ียวเต็มวนั ไปเชา้-กลบัดึก / พกัฮ่องกง 2 คืน ไม่เหน่ือย 

หมุนกงัหนั วดัแชกงหมิว - ขอพรวดัอาม่า ขอคู่รกัท่ีวดัหวงัตา้เซียน - นัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา 

ถ่ายรปูคู่หอไอเฟลจ าลอง - ชมโบสถเ์ซนตป์อล - ชม A Symphony of Lights 

ทวัรฮ่์องกง นองปิง-มาเกา๊ เลสโก สม้หวาน 3วนั2คืน 
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วนัแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลนัเตา-วดัโป่วหลิน-City gate Outlet  

04.00 น พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์2 สายการบิน AIR ASIA พบเจา้หนา้ที่ ท  าการเช็คอิน

ตัว๋ 

06.35 น. บินลดัฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเท่ียวบิน FD508  

10.15 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าทา่นออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)    

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่สถานีตงชุง เพ่ือข้ึน กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา  

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสียว สามารถอพัเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พ้ืนทึบ) เป็นกระเชา้คริสตลั 

(พ้ืนกระจกใส) สามารถแจง้หวัหนา้ทวัร์ได ้โดยเพ่ิมเงิน ทา่นละ  100 เหรียญฮอ่งกง  

ไปยงัเกาะลนัเตาเพ่ือนมสัการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกวา่พระใหญล่นัเตา องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธ์ิ 

160 ช้ิน องคพ์ระพุทธรูปหันพระพกัตร์ไปทาง

เหนือสู่จีนแผน่ดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมี

ความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนับ

รวมฐานแลว้มีความสูงทั้ง ส้ิน 34 เมตร ค่า

ก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง   

โดยพระพุทธรูปมีช่ือเรียกอยา่งไมเ่ป็นทางการวา่ 

พระใหญเ่ทียนถาน ประดิษฐานบนแทน่บูชามี

ความสูงเทา่กบัตึก  3 ชัน้  ออกแบบตามฐาน

โครงสรา้งของหอฟ้าเทียนถานในปักก่ิง 

น าท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลาน

อธิษฐาน  ใหทุ้กทา่นไดต้ ัง้จิตอธิษฐานขอพรไม่

ว่าจะ เ ป็นเ ร่ือง สุขภาพ การงาน การ เ งิน 

เน่ืองจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จาก

ลานอธิษฐาน ทา่นสามารถเดินข้ึนชมฐานองค์

พระได ้โดยจะมีบนัไดทอดยาวจ านวน  268 ข ัน้  

บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นท่ีประดิษฐานของ

บรมสารีกธาตุ (พระเขี้ ยวแกว้)  และพระพุทธรูป

หยกขาว ท่ีอนัเชิญมาจากศรีลงักา  ภาพวาด

พุทธประวติัโดยวาดจากสีน ้ามนั (ไม่รวมค่า

เขา้ชม ท่านละ  60 เหรียญฮ่องกง)  หรือ

ชมวิวของเกาะลนัเตาในมุมสูงได ้ และยงัมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเคร่ืองสกัการะตามความเช่ือของนิกายมหายาน

ประดิษฐานอยูร่อบๆ บริเวณฐานองคพ์ระนอกจากน้ีทา่นยงัสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลิน  ภายในเป็นท่ีประดิษฐาน

ของ พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ท ัง้ 5 พระองค ์ณ อาคารหม่ืนพุทธ  โดยบนหลงัคาวดัจะมีสตัวม์งคลตรงมุมของหลงัคา 

หา้มน าเคร่ืองเซน่ไหวท่ี้ประกอบดว้ยเน้ือสตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 
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จากนั้นใหท้ ่าน อิสระ ณ บริเวณ

หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้า่น

ไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร 

บริเวณหมูบ่า้นจ าลองแห่งน้ีทา่นจะ

ไ ด ้พ บ ค ว า ม ส นุ ก ท่ี ส า ม า ร ถ

ผสมผสานระหว่างความเจริญและ

วฒันธรรมดัง้เดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั  

แวะพกัเหน่ือย หาของอร่อยกิน 

แนะน าบวัลอยหยินหยาง บวัลอยท่ีผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวัระหวา่งงาด า (สี

ด า) กบักระทิ (สีขาว) ใหค้วามสดช่ืนไมน่อ้ย เร่ืองความอร่อยพดูไดค้ าเดียว 

“ตอ้งลอง”    

หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซอ่มบ ารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพ่ือน าทา่นข้ึนสู่

ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินคา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรียญ

ฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรียญฮอ่งกง 

จากนั้นใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิง ท่ีหา้งดงั CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET 

สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวา่จะเป็น BURBERRY 

รวมทัง้รองเทา้กีฬามากมายหลายย่ีหอ้ และชัน้ใตดิ้นจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญใ่หท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ไมว่า่จะเป็น 

ของกิน ของใช ้หรือวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

*อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 

จากนั้นน าทา่นเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอนัดบัเป็นสะพานแขวนท่ีมีชว่งกลางยาวท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของโลก 

และในปัจจุบนัอยูท่ี่อนัดบัท่ี 7 ของโลก  ตวัสะพานมีความกวา้ง 41 เมตร มีสองชัน้ ช ัน้บนมีเสน้ทางรถว่ิงจ านวน 6 

ชอ่งทาง สว่นชัน้ลา่งใชส้ าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และชอ่งทางส ารองส าหรับรถยนต ์ในชว่งฤดูมรสุมอีก 4 ชอ่งทาง เร่ิม

กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พนัลา้นเหรียญฮอ่งกง 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 



 

ทวัรฮ์อ่งกง นองปิง มาเกา๊ [เลสโก สม้หวาน]3วนั2คืน_FDze_zhkg10_MZ 

วนัท่ีสอง วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเ์บย-์วดัแชกงหมิว- วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ย - A Symphony 

of Lights 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยต่ิมซ าข้ึนช่ือของฮอ่งกง อาทิ ฮะเกา๋ ขนมจีบกุง้  กว๋ยเต๋ียวหลอด 

โจก๊ เป็นตน้ (2)   

จากนั้นน าทา่นข้ึนสูเ่ขา  VICTORIA PEAK โดยรถบสัจุดชมวิวแสนสวยท่ีสุดของฮอ่งกง สมัผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสด

ช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลูนไดท้ ัง้เกาะอยา่งชดัเจน  จุดน้ีสามารถมาชมวิวเมือง

ฮ่อ งก ง ได ้ท ั้ง ว ัน ซ่ึ ง ในแต่ละ

ช่วง เวลา ก็จะมี วิว ท่ีสวยงาม

แตกตา่งกนัไป วิวท่ีมองเห็นก็จะ

เ ป็นวิวของตึกและอาคารสูง

ระฟ้าของฮอ่งกง ท่ีกอ่สรา้งตรง

ต ามหลัก ฮ ว ง จุ ้ย  อ า ทิ  ตึ ก

เซ็นทรัลพลาซา่, ตึกไชน่าแบงค์

และตึกอ่ืนๆ อันเป็นท่ีตั้งของ

ธุรกิจ ชัน้น าของฮอ่งกงพรอ้มทัง้

ถา่ยภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ 

จากนั้นน าทา่นนมสัการขอพรส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิเพ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณ

ชายหาด รีพลัสเ์บย ์โดยเช่ือวา่ ณ 

บริเวณหาดรีพลัสเ์บย ์เป็นจุดท่ีมีฮ

วงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของเกาะฮอ่งกง น า

ท่านเร่ิมขอพร เจ ้าแม่กวนอิม 

จากนั้นน าทา่นขอพร เทพเจา้ไฉ่

ซิงเ อ๊ีย   เทพเจ ้าแห่งโชคลาภ 

ความมั่นคง ทรัพย์สินเ งินทอง  

ห รื อถ ้า ท่า น ไหน มี ลูกยาก  ก็

ส า ม า รถขอพ ร เ ร่ื อ ง ลู ก จ า ก

พระสงัฆจาย ได ้ 

จากนั้นน าทา่น ขา้มสะพานต่อ

อายุ ซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงครั้งจะ

มีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ปี  หรือคนโสด 

จะเลือกขอคู ่หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้ จากนั้นขอพรเร่ืองการเดินทาง ใหเ้ดินทางปลอดภยั

จาก เจา้แม่ทบัทิม จากนั้นใหท้า่นไดร้ับ พลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดรวมรับพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮอ่งกง 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
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ท่านเดินทางสู่ ว ัดแชกงหมิว ให ้

ทา่นไดจุ้ดธูปขอพร สกัการะเทพเจา้

แชกง ให ้ท่านไดต้ ั้ง จิตอธิษฐาน

ดา้นหนา้องคเ์จา้พอ่แชกง จากนั้นให ้

ทา่นหมุนกงัหนัทองแดงจะมีกงัหนั 4 

ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทาง

ปลอดภยั, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ 

และเงินทอง เช่ือกนัวา่หากหมุนครบ 

3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะชว่ยปัด

เป่าส่ิงช ั่วรา้ยออกไป และน าพาส่ิง

ดีๆเขา้มา 

ต านานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “วดักงัหนัลม” เป็นอีกหน่ึงวดัท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน สรา้งมาตัง้แต ่300 

ปีกอ่น ตามต านานเลา่กนัวา่ไดมี้โจรสลดัตอ้งการท่ีจะมาปลน้ชาวบา้น เม่ือนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพบั

กงัหนัลมแลว้น าไปติดไวท่ี้หนา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลดัไดจ้ากไปและไมไ่ดท้  าการปลน้ ชาวบา้นจึงมีความเช่ือวา่กงัหนัลม

นั้นชว่ยขจดัส่ิงช ัว่รา้ยท่ีก าลงัจะเขา้มา และน าพาส่ิงดีๆมาสูต่น จึงไดส้รา้งวดัแชกงแหง่น้ีช้ึน เพ่ือระลึกถึงนายพลแชกง 

และเป็นท่ีสกัการะบูชาเพ่ือไมใ่หมี้ส่ิงไมไ่ดเ้กิดข้ึน 

น าทา่นเย่ียมชม  โรงงานจิวเวอรร่ี์ ท่ีข้ึนช่ือของฮอ่งกงพบกบังานดีไชน์ท่ี

ไดร้ับรางวลัอนัดบัเย่ียม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ โดยการยอ่ใบพดั

ของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบั ไมว่า่จะเป็น จ้ี  แหวน  ก าไล 

เพ่ือใหเ้ป็นเคร่ืองประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา 

น าทา่นชม รา้นหยก มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก  หรือ

สตัวน์ าโชคอยา่งป่ีเส่ียะ  อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ี

ระลึก หรือน าโชคแดต่วัทา่นเอง  

น าทา่นเดินทางสู ่วดัหวงัตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ หวอ่งไทซิ่น) เป็นวดัเกา่แกอ่ายุกวา่รอ้ยปี โดยชาว

ฮอ่งกงสว่นใหญเ่ดินทางมาวดัน้ีเพ่ือขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง ไรโ้รคภยั ซ่ึงวดัแหง่น้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลาย

องคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้เซียน 
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วิธีการอธิษฐานขอคู ่ข ัน้แรกก็ท าน้ิวตามแบบในรูปเลยเอาน้ิวโป้งกด

ปลายน้ิวนาง แลว้เอาน้ิวกอ้ยสอดเขา้ไปในรูของน้ิวนางทัง้ 2 ขา้ง 

คอ่ยๆ ท า ใจเย็นๆ ไมย่ากเกินไปแน่นอน  ดูจากภาพไมต่อ้งตกใจวา่

จะท าไดม้ ัย้ เพราะบริเวณดา้นขา้งจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดย

ละเอียดอีกครั้ง 

บริเวณดา้นขา้งวดัจะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรือเทพเจา้

หยกโหลว หรือท่ีรูจ้กักนัในนามเทพเจา้แหง่จนัทรา เทพเจา้แหง่ความ

รัก และการแตง่งาน โดยเทพเจา้หยกโหลวจะคอยท าหนา้ท่ีจดรายช่ือคูร่ัก จึงเช่ือกนัวา่สมุดท่ีผูเ้ฒา่ถือในมือ คือบญัชี

รายช่ือคูร่ักท่ีจะไดร้ับค าอวยพรใหอ้ยูคู่ก่นัอยา่งร่มเย็นเป็นสุข  

น าทา่น ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากนั้นอิสระใหท้า่นเต็ม

อ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุย่มกัจะตัง้ตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุย่ มีรา้นขายของทัง้เคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, 

กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของพ้ืนเมืองฮอ่งกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมี SHOPPING 

COMPLEX ขนาดใหญช่ื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเช่ือม

ติดตอ่กนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได  ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ ไมว่า่จะเป็น  COACH, LONGCHAMP, 

LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 

*อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 

จากนั้นน าทา่นชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค า่คืน  การแสดง

มลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดร้ับการบนัทึกในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ีย่ิ งใหญท่ี่สุดของโลก

ครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึกระฟ้า

ส าคญัตา่งๆท่ีตัง้อยูส่องฟากฝั่ง

ของอา่ววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้า

ของตึกเหล่าน้ีประดับไปดว้ย

แสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะ

ส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสี

ต่ า ง ๆ  แ ส ด ง ใ ห ้ เ ห็ น ถึ ง

บรรยากาศอนัคึกคกัของฮอ่งกง 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม ฮ่องกง – มาเกา๊ – วดัอาม่า– เจา้แม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนตป์อล  

                เก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเช่ียน – กรุงเทพฯ 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 

น าทา่นเดินทางสู ่มาเกา๊ โดยรถบสัสาธารณะ เพ่ือขา้มสะพานขา้มทะเลยาวท่ีสุดในโลก สะพานฮ่องกง-จูไห่-มา

เกา๊ (HKZMB) มีความยาว 55 กิโลเมตร ซ่ึงรวมถึงสะพานถนนวนเวียน และอุโมงคใ์ตท้ะเล เช่ือมตอ่เกาะลนัเตาของ

ฮอ่งกง เมืองจูไห ่และมาเกา๊ ในพ้ืนท่ีเกรทเตอร์ เบย ์(Greater Bay Area) โดยขา้มทะเลบริเวณปากแมน่ ้าจูเจียง ชว่งหน่ึง 
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ของสะพานลงอุโมงคใ์ตท้ะเล เป็นความยาว 7 กิโลเมตร ลึกลงไปใตก้น้อา่วราว 44.5 เมตร สะพานไดถู้กออกแบบใหท้น

ต่อแผ่นดินไหวและไตฝุ่้น โดยมีการใชเ้หล็กในการ

กอ่สรา้งมากถึง 4 แสนตนั ซ่ึงเทียบไดก้บัการสรา้งหอไอ

เฟลถึง 60 แห่ง  ใช ง้บก่อสร้างมากถึ ง 20 พันลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ (กวา่ 6 แสนลา้นบาท) โดยในเร่ิมกอ่สรา้ง

ในปี 2009 ทางฝั่งแผน่ดินใหญข่องจีน และเร่ิมกอ่สรา้ง

โครงการฝั่งฮ่องกงในปี 2011 โดยชว่งแรกทางการจีน

วางแผนใหโ้ครงการแลว้เสร็จภายในปี 2016 แตต่อ้ง

ประสบกบัปัญหาลา่ชา้กวา่จะแลว้เสร็จในปี 2017 รวม

แลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งเกือบ 10 ปี จะไมมี่ขนสง่สาธารณะ

อยา่งรถไฟฟ้าใหบ้ริการ จะมีเพียงรถบสัรับสง่ซ่ึงเป็นของเอกชนท่ีไดร้ับอนุญาตจากทางการใหบ้ริการเทา่นั้น 

จากนั้นน าทา่นเขา้สู่ มาเกา๊ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเกา๊เป็นเพียงแคห่มู่บา้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจ้ียนเป็นชนชาติดัง้เดิม จนมาถึงชว่งตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาว

โปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดตอ่คา้ขายกบัชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยูใ่นแถบน้ี ท่ีส าคญั

คือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอยา่ง

มากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสาน

ระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จน

เรียกไดว้า่เป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"   

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ วดัอาม่า เป็นวดัท่ีเกา่แกท่ี่สุด

และเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซ่ึงมีมูลค่ามหาศาลไว ้

มากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีคงอยูม่าไดย้าวนาน

ท่ีสุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุม้ประตู GATE 

PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,

ศาลเจา้แมก่วนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระ

พุทธ ZHENJIAO CHANLIN 

จากนั้นผ่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้แม่

กวนอิมปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิท ัง้องค ์มีความสูง 

18 เมตรหนักกวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวั

ดูงดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรอง

เหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แมก่วนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่

กวนอิมลูกคร่ึง คือปั้นเป็นองคเ์จา้แมก่วนอิม แตว่า่กลบัมี

พระพกัตร์เป็นหนา้พระแมม่ารี ท่ีเป็นเชน่น้ีก็เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอิมท่ีโปรตุเกสตัง้ใจสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณใ์หก้บัมา

เกา๊ในโอกาสท่ีสง่มอบมาเกา๊คืนใหก้บัจีน  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBzImA9ojjAhUU4o8KHYlUDJAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.itmoamun.com%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%25AE%25E0%25B9%2588%2F&psig=AOvVaw09L9RDPpWnF8cMcjIAXxke&ust=1561699449261735
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie8ZnK9IjjAhUFknAKHdVXBOkQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.itravelroom.com%252F%2525E0%2525B8%25258B%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B8%252595%2525E0%2525B8%2525B5%2525E0%2525B9%252589%2525E0%2525B8%252597%2525E0%2525B8%2525B1%2525E0%2525B8%2525A7%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B9%25258C-%2525E0%2525B8%2525A1%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B9%25258A%2525E0%2525B8%2525B2-1-%2525E0%2525B8%2525A7%2525E0%2525B8%2525B1%2525E0%2525B8%252599%252F%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252588%2525E0%2525B9%252589%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B9%252581%2525E0%2525B8%2525A1%2525E0%2525B9%252588%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A7%2525E0%2525B8%252599%2525E0%2525B8%2525AD%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B8%2525A1%252F%26psig%3DAOvVaw2AmGogzcSvG1kCfvJWZnOV%26ust%3D1561698797946278&psig=AOvVaw2AmGogzcSvG1kCfvJWZnOV&ust=1561698797946278
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น าท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์

แห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยั

เซนตป์อล ซ่ึงกอ่ตัง้ในปี 1594 และปิด

ไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัย

ตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชีย

ตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งข้ึนใน

ปี 1580 แตถู่กท าลายถึงสองครั้ง ในปี 

1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทัง่

เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทัง้วิทยาลยั และโบสถถู์กท าลายจนเหลือแตด่า้นหนา้ของตึกฐานโบสถส์ว่นใหญ ่และบนัได

ดา้นหนา้ของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียงแหง่เดียวเทา่นั้นในโลก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)   

ถา้เม่ือไหร่ก็ตามที่ คุณมาเยือนมาเกา๊ “ทาร์ตไข”่ คือขนมท่ีจะตอ้งลองทาน  ถา้ไมไ่ดล้อง

ทาน จะถือวา่พลาดมาก เพราะทาร์ตไขข่องมาเกา๊ แป้งจะบางและกรอบมาก สว่นสงัขยา

จะหอมและหวานแตไ่มม่าก ย่ิงถา้ไดท้านตอนท่ีเพ่ิงอบเสร็จรอ้นๆ  บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก   

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศและ

เก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล ท่ีจ าลองมาจากฝรั่งเศส  ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมาเกา๊ถือไดว้า่เป็น

หอไอเฟลจ าลองท่ีใหญท่ี่สุดและเหมือนจริงท่ีสุดในโลก โดยมีการประดบัไฟทัง้หมด 6,600 

ดวง และมีความสูงถึง 38 ชัน้ โดยทา่นสามารถข้ึนไปชมวิวที่ ช ัน้ 7 และ ชัน้ 37 โดยท่ีช ัน้

น้ีทา่นจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั่งโคไทของมาเกา๊ สามารถข้ึนชมวิวไดต้ ัง้แตเ่วลา 11.00 - 

22.00 น.  (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์  

น าทา่นเย่ียมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรม

คาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญทา่นสมัผสับรรยกาศของ

ลาสเวกสัแห่งใหมข่องเอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย 

ส่ิงอ านวยความสะดวกที่ ใหค้วามบนัเทิง และสถานที่ ช ้

อปป้ิงท่ีแกรนดแ์คนแนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนด์

เนมช่ือดังมากมายกว่า  350 ร้าน  อาทิ Rolex, 

Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, 

Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, 

Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess 

เป็นตน้ นอกจากรา้นคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยงัมี

รา้นอาหารภตัตาคารตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลือกลองทานกวา่   30 รา้น หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยูท่ ัง้หมด 4 โซนใหญ ่

แตใ่นสว่นของคาสิโนนั้นเด็กอายุต ากวา่ 20 ปีจะไมส่ามารถเขา้ไปในบริเวณดา้นในได ้
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หรือ หากทา่นตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศ สามารถนั่งเรือ

กอนโดลา่ได ้โดยจะมีคา่ใชจ้่าย ทา่นละ  128 เหรียญ

ฮอ่งกง โดยสามารถนั่งไดล้ าละ  4 ทา่น  เรือจะลอ่งไป

ตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศ  2 

ขา้งทาง  ใชเ้วลาลอ่งประมาณ  15 นาที 

**อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกใน

การเส่ียงโชค หรือเลือกซ้ือสินคา้ ** 

22.40 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD767 

00.30 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 

 

** หากทา่นท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งกอ่นท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

ราคา 

จอยแลนด ์

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

 เดือน กรกฏาคม  2562 

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 

เดือน สิงหาคม 2562 

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

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

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

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

24 - 26 สิงหาคม  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 

เดือน กนัยายน  2562 

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 

เดือน ตุลาคม 2562 

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

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

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

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

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

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

เดือน พฤศจิกายน  2562 

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

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

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

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

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

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

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

23 - 25 พฤศจิกายน  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 
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เดือน ธนัวาคม 2562 

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 

เดือน มกราคม 2563 

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 

***คา่บริการขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนียม คา่ทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนียม คา่ทิป ทา่นละ 200 เหรียญ /ทริป/ทา่น ** 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กิน 2 ปี 5,900 บาท ** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮอ่งกงร่วมกบัการท่องเท่ียวแหง่เพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ บวั

หิมะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจิวเวอร์ร่ี ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทางบริษัทฯ จึงอยาก

เรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมมี่การบงัคบั

ใดๆ ท ัง้ส้ิน และถา้หากลูกคา้ไมมี่ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกแหง่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากทา่นเป็น

จ านวนเงิน 300 เหรียญ / คน / รา้น 

• โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

• หมายเหตุ ท่ีฮอ่งกงมีชา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัร์ทา่นใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซ้ือ โดยไมมี่

การบงัคบัลุกทวัร์ท ัง้ส้ิน แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ต ัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง 

รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 200 เหรียญ/ทริป/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. ช าระเงินมดัจ า เป็นจ านวน 9,000 บาทตอ่ทา่น และ ช าระมดัจ า เป็นจ านวนเงิน  15,000 บาท ตอ่ทา่นในระยะเวลาท่ีเดินทางชว่งเทศกาลปี

ใหม ่และสงกรานตเ์พ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลือท ัง้หมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่  าระเงิน 

หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดินทางใน

ทวัร์นั้นๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุด

ท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการ จอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

ทางบริษทัไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐาน

ประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการ

คืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของเงินคา่บริการ 
2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของเงินคา่บริการ 
2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแลว้ท ัง้หมด 

ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียว เช่น การส ารองท่ี

นั่งต ัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่น

ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการท ัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุด

ท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทอ่งเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  
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เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือท ัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
เมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือท ัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่  แต่

หากทางนักทอ่งเท่ียวทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ 

ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการตอ่ไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือ
ใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้ง่หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ 
วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท ัง้น้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเท่ียวสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เชน่ 
ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคา
คา่บริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ต ัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเช้ือเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน 

การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไมมี่อ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทั
ก ากบัเทา่นั้น  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 

1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก  าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใต ้

ทอ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเทา่นั้น  

3. เกาะฮอ่งกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการ
ป้องกนัโรคติดตอ่ท่ีจะมาจากส่ิงเหลา่น้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรับในอตัราท่ีสูงมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


