
 

 

 

 
 

 



วันแรก กรุงเทพฯ – ฮองกง–เกาะลันเตา-วัดโปวหลิน-City gate Outlet 

04.00 น พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคานเตอร 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินตั๋ว 

06.30 น. บินลัดฟาสู ฮองกง โดยเที่ยวบิน FD508  

10.15 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)   จากนั้นนําทานเดินทางสู สถานีตงชุง เพื่อขึ้น กระเชาลอยฟานองปง 360 

องศา  

กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบธรรมดา (พื้นทึบ) เปนกระเชา

คริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจงหัวหนาทัวรได โดยเพิ่มเงิน ทานละ  100 เหรียญฮองกง/เท่ียว  

ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ ณ วัดโปวหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา องคพระสรางทองสัมฤทธิ์ 

160 ช้ิน องคพระพุทธรปูหันพระพักตรไปทางเหนือสูจีนแผนดินใหญ ประดิษฐานอยูโดยมีความสูง 26.4 เมตร บน

ฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแลวมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร คากอสรางพระพุทธรูป 60 ลานเหรียญฮองกง   โดย

พระพุทธรูปมีชื่อเรียกอยางไมเปนทางการวา พระใหญเทียนถาน ประดิษฐานบนแทนบูชามีความสูงเทากับตึก  3 ชั้น  

ออกแบบตามฐานโครงสรางของหอฟาเทียนถานในปกก่ิง 

 

นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน  ใหทุกทานไดตั้งจิตอธิษฐานขอพรไมวาจะเปนเรื่องสุขภาพ การ

งาน การเงิน เนื่องจากองคพระเปนปรางคประทานพร  จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึ้นชมฐานองคพระได โดย

จะมีบันไดทอดยาวจํานวน  268 ขั้น  บริเวณฐานพระพุทธรูป เปนที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแกว)  

และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมา

จากศรีลังกา  ภาพวาดพุทธประวัติโดย

วาดจากสีน้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทาน

ละ  60 เหรียญฮองกง)  หรือชมวิวของ

เกาะลันเตาในมุมสูงได  และยังมีรูปปน

ของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตาม

ความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐาน

อยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ 



 

 

 

 

 

นอกจากนี้ทานยังสามารถเขาชม วัดโปวหลิน  ภายในเปนที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา ทั้ง 5 พระองค ณ 

อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตวมงคลตรงมุมของหลังคา หามนําเครื่องเซนไหวที่ประกอบดวยเนื้อสัตวเขา

มาไหวเปนอันขาด 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเท่ียวชม รานคา รานอาหาร บริเวณหมูบาน

จําลองแหงนี้ทานจะไดพบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดอยางลงตัว  

แวะพักเหนื่อย หาของอรอยกิน แนะนําบัวลอยหยินหยาง บัวลอย

ที่ผสมผสานกันไดอยางลงตัวระหวางงาดํา (สีดํา) กับกระท ิ(สีขาว) ให

ความสดชื่นไมนอย เรื่องความอรอยพูดไดคําเดียว “ตองลอง”    

  



หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารุง หรือปดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนเปนรถโคชของอุทยาน เพื่อนําทานขึ้นสูยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 

40 เหรียญฮองกง และเด็กทานละ  20 เหรียญฮองกง 

จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปปงสินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET 

สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เชน COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวาจะเปน BURBERRY 

รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยี่หอ และชั้นใตดินจะมีซุปเปอรมาเก็ตขนาดใหญใหทานไดเลือกซื้อสินคา ไมวา

จะเปน ของกิน ของใช หรือวาผลไมสดๆ จับจายกันไดอยางจุใจ 

*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย* 

จากนั้นนําทานเดินทาง ผานสะพานชิงหมา ติดอันดับเปนสะพานแขวนที่มีชวงกลางยาวที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลก 

และในปจจุบันอยูที่อันดับที่ 7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกวาง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเสนทางรถวิ่งจํานวน 6 

ชองทาง สวนชั้นลางใชสําหรับรถไฟ 2 ชองทาง และชองทางสํารองสําหรับรถยนต ในชวงฤดูมรสุมอีก 4 ชองทาง เริ่ม

กอสรางในป ค.ศ. 1992 แลวเสร็จในป ค.ศ. 1997 ดวยงบประมาณ 7.2 พันลานเหรียญฮองกง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานเขาสูที่พัก... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่สอง วิคตรอเรีย พีค-รีพัลสเบย-วัดแชกงหมิว- วัดหวังตาเซียน – ชอปปงจิมซาจุย - A Symphony of Lights 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา ขนมจีบกุง กวยเตี๋ยวหลอด โจก 

เปนตน (2)   



จากนั้นนําทานขึ้นสูเขา  VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยที่สุดของฮองกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สด

ชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน จุดนี้สามารถมาชมวิวเมือง

ฮองกงไดท้ังวันซึ่งในแตละชวงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกตางกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเปนวิวของตึกและอาคารสูงระฟา

ของฮองกง ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซา, ตึกไชนาแบงคและตึกอื่นๆ อันเปนที่ตั้งของ

ธุรกิจ ชั้นนําของฮองกงพรอมทั้งถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ 

 

จากนั้นนําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลสเบย โดยเชื่อวา ณ บริเวณหาดรีพัลส

เบย เปนจุดที่มีฮวงจุยที่ดีที่สุดของเกาะฮองกง นําทานเริ่มขอพร เจาแมกวนอิม จากนั้นนําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอี๊ย  

เทพเจาแหงโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง  หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจากพระสังฆจาย 

ได  

 



จากนั้นนําทาน ขามสะพานตออายุ ซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป  หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอ

พรเรื่องความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได  จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม 

จากนั้นใหทานไดรับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวาเปนจุดรวมรับพลังที่ดีท่ีสุดของฮองกง 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

 

ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดตั้งจิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอ

แชกง จากนั้นใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชค

ลาภ และเงินทอง เชื่อกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะชวยปดเปาสิ่งชั่วรายออกไป และนําพาสิ่งดีๆเขา

มา 

 



ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “วัดกังหันลม” เปนอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน สรางมา

ตั้งแต 300 ปกอน ตามตํานานเลากันวาไดมีโจรสลัดตองการที่จะมาปลนชาวบาน เมื่อนายพลแชกงรูเขาก็ไดบอก

ใหชาวบานพับกังหันลมแลวนําไปติดไวที่หนาบาน ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและไมไดทําการปลน ชาวบานจึงมีความ

เชื่อวากังหันลมนั้นชวยขจัดสิ่งชั่วรายที่กําลังจะเขามา และนําพาสิ่งดีๆมาสูตน จึงไดสรางวัดแชกงแหงนี้ชึ้น เพื่อระลึกถึง

นายพลแชกง และเปนที่สักการะบูชาเพื่อไมใหมีสิ่งไมไดเกิดขึ้น 

 

นําทานเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่

ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย โดยการยอใบพัด

ของกังหันวัดแชกง มาทําเปนเครื่องประดับ ไมวาจะเปน จี้  แหวน  กําไล 

เพื่อใหเปนเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา 

นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตวนําโชคอยางปเสี่ยะ  อิสระใหทานไดเลือก

ชื้อเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลึก หรือนําโชคแดตัวทานเอง  

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดนี้วา หวองไทซิน) เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป โดยชาว

ฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรใหสุขภาพแข็งแรง ไรโรคภัย ซึ่งวัดแหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีน

หลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน 

 



 

วิธีการอธิษฐานขอคู ขั้นแรกก็ทํานิ้วตามแบบใน

รูปเลยเอานิ้วโปงกดปลายนิ้วนาง แลวเอานิ้วกอยสอดเขา

ไปในรูของนิ้วนางทั้ง 2 ขาง คอยๆ ทํา ใจเย็นๆ ไมยาก

เกินไปแนนอน  ดูจากภาพไมตองตกใจวาจะทําไดมั้ย 

เพราะบริเวณดานขางจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดย

ละเอียดอีกครั้ง 

บริเวณดานขางวัดจะมีศาลกลางแจงของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว หรือที่รูจักกันในนามเทพเจาแหง

จันทรา เทพเจาแหงความรัก และการแตงงาน โดยเทพเจาหยกโหลวจะคอยทําหนาที่จดรายชื่อคูรัก จึงเชื่อกันวาสมุดที่

ผูเฒาถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคูรักที่จะไดรับคําอวยพรใหอยูคูกันอยางรมเย็นเปนสุข  

นําทาน ชอปปงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนเนมตางๆ  จากนั้นอิสระใหทาน

เต็มอิ่มกับการชอปปงยานจิมซาจุยมักจะตั้งตนกันที่สถานีจิมซาจุย มีรานขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, 

เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอน

มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงราย

กันอยู และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวาจะเปน  

COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 

*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย* 

 

จากนั้นนําทานชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืน  การแสดง

มัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการ

บันทึกในกินเนสบุควาเปนการแสดงแสง

และเสียงถาวรที่ยิ่งใหญที่สุดของโลก

ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟาสําคัญ

ต า งๆที่ ตั้ ง อยู ส อ งฟากฝ ง ของอ า ว

วิคตอเรียโดยบนดาดฟาของตึกเหลานี้

ประดับไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็

จะสองแสงสวางตระการตาเปนสีตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก 

นําทานเขาสูที่พัก... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเทา 



วันที่สาม ฮองกง – มาเกา – วัดอามา– เจาแมกวนอิมริมทะเล - วิหารเซนตปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริ

เซียน – เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา ขนมจีบกุง กวยเตี๋ยวหลอด โจก 

เปนตน (4) 

นําทานเดินทางสู มาเกา โดยเรือเฟอรรี่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ซึ่งเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน 

และนาสนใจในอดีตมาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชน

ชาติดั้งเดิม จนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดตอคาขายกับชาวจีน 

และมาสรางอาณานิคมอยูในแถบนี้ ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรม และ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมาย ทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่มีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรม

ตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัว จนเรียกไดวาเปน "ยุโรปใจกลางเอเชีย"     

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดอามา เปนวัดที่เกาแกที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเกาแกซึ่งมีมูลคามหาศาลไวมากมาย

เปนอาคารสถาปตยกรรมที่คงอยูมาไดยาวนานที่สุดของมาเกา ในบริเวณวัดมีศาลาซุมประตู GATE PAVILION,หอ

เมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจาแมกวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO 

CHANLIN 

 

 
 



จากนั้นผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค มีความสูง 18 เมตร

หนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอย สะทอนกับแดดเปนประกายเรืองรองเหลืองอราม

งดงามจับตา เจาแมกวนอิมองคนี้เปนเจาแมกวนอิมลูกครึ่ง คือปนเปนองคเจาแมกวนอิม แตวากลับมีพระพักตรเปน

หนาพระแมมารี ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาส

ที่สงมอบมาเกาคืนใหกับจีน และนําทานชม วิหารเซนตปอล โบสถแหงนี้เคยเปนสวนหนึ่งของวิทยาลัยเซนตปอล ซึ่ง

กอตั้งในป 1594 และปดไปในป 1762 และเปนมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแหงแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ

เซนตปอลสรางขึ้นในป 1580 แตถูกทําลายถึงสองครั้ง ในป 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหมในป 

1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถถูกทําลายจนเหลือแตดานหนาของตึกฐานโบสถสวนใหญ และบันไดดานหนาของตึกแสดง

ใหเห็นถึงสไตลผสมระหวางตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ีนี่เพียงแหงเดียวเทานั้นในโลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)   

 
 

 

ถาเมื่อไหรก็ตามที่คุณมาเยือนมาเกา “ทารตไข” คือขนมที่จะตองลองทาน  

ถาไมไดลองทาน จะถือวาพลาดมาก เพราะทารตไขของมาเกา แปงจะบางและกรอบ

มาก สวนสังขยาจะหอมและหวานแตไมมาก ยิ่งถาไดทานตอนท่ีเพิ่งอบเสร็จรอนๆ  

บอกไดเลยวา ฟนมาก   

 

 

 



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู THE PARISIAN MACAO  ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล 

ที่จําลองมาจากฝรั่งเศส  ซึ่งหอไอเฟลที่มาเกาถือไดวาเปนหอไอเฟลจําลองที่ใหญที่สุดและเหมือนจริงที่สุดในโลก โดยมี

การประดับไฟท้ังหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยทานสามารถข้ึนไปชมวิวที่ชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยที่ชั้นนี้

ทานจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝงโคไทของมาเกา สามารถขึ้นชมวิวไดตั้งแตเวลา 11.00 - 

22.00 น.  (ไมรวมคาขึ้นลิฟท)  

 

 

นําทานเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรู

ระดับ 6 ดาว เชิญทานสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแหงใหม

ของเอเชียภายในพรอมสรรพดวย สิ่งอํานวยความสะดวกที่ให

ความบันเทิง และสถานที่ชอปปงที่แกรนดแคนแนลชอป พบกับ

รานคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายกวา 350 ราน  อาทิ Rolex, 

Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, 



Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess เปนตน นอกจาก

รานคาแบรนดเนมแลว ภายในยังมีรานอาหารภัตตาคารตางๆ ใหทานไดเลือกลองทานกวา   30 ราน หรือจะเสี่ยงโชค

คาสิโน ซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ แตในสวนของคาสิโนนั้นเด็กอายุตํากวา 20 ปจะไมสามารถเขาไปในบริเวณดานในได 

 

 หรือหากทานตองการเปลี่ยนบรรยากาศ สามารถนั่งเรือกอนโดลาได โดยจะมีคาใชจาย ทานละ  128 เหรียญ

ฮองกง โดยสามารถนั่งไดลําละ  4 ทาน  เรือจะลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ใหทานไดชมบรรยากาศ  2 ขาง

ทาง  ใชเวลาลองประมาณ  15 นาที 

 

**อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเสี่ยงโชค หรือเลือกซื้อสินคา ** 

 

22.10 น.    บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD767 

23.55 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

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

** หากทานทีต่องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ เด็ก

มีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

04 – 06 มกราคม 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

05 – 07 มกราคม 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

11 – 13 มกราคม 2562 14,999 14,999 13,999 3,500 

22 – 24 กุมภาพันธ 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

23 – 25 กุมภาพันธ 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

02 – 04 มีนาคม 2562 14,999 14,999 13,999 3,500 

09 – 11 มีนาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

15 – 17 มีนาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 



16 – 18 มีนาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

22 – 24 มีนาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

23 – 25 มีนาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

29 – 31 มีนาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

19 – 21 เมษายน 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

20 – 22 เมษายน 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

04 – 06 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

10 – 12 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

25 – 27 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 13,999 3,500 

31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 14,999 14,999 13,999 3,500 

 

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

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 200 เหรียญ /ทริป/ทาน 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ 

บัวหิมะ ผาไหม ไขมุก ใบชา ใยไผไหม หยก ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยาก

เรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา

เปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 

 โรงแรมที่พักท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

 หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไม

ตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      

 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 



 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามราย  

 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก

รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 เหรียญ/ทริป/ตอทาน 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือ

เอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา

นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร 

เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทํา

การของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจอง

กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง

แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี

ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 



ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว 

เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาล

ประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วัน

กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง

บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวน

ใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรบัราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คา

ภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผู

มีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 



ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน

ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยาง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไส

กรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


