
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันแรก สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – วิหารเซนต์ปอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า – เก็บภาพประทับใจกับหอ
ไอเฟล เดอะปาริเซียน – โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ – ไทปาฟู้ดสตรีท ย่านกุนฮา – ฮ่องกง 

 

04.00 น พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก (อาคาร1) ชั้น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 
เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก 

06.50 น.  นําท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเที่ยวบิน FD760 
** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

10.10 น. เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
นําท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้าน
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาว
โปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพ่ือติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่สําคัญ
คือชาวโปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตะวันตกเข้ามา
อย่างมากมาย ทําให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จน
เรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" 
ชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 
และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูก
ทําลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูก
ทําลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่าง
ตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก 
 

 
 

จากนั้นผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง        
18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรอง
เหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระ



พักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กับมา
เก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน  
 

 
 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย
เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION,หอ
เมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO 
CHANLIN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล 
ที่จําลองมาจากฝรั่งเศส  ซึ่งหอไอเฟลที่มาเก๊าถือได้ว่าเป็นหอไอเฟลจําลองที่ใหญ่ที่สุดและเหมือนจริงที่สุดในโลก โดย
มีการประดับไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถขึ้นไปชมวิวที่ชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยที่
ชั้นนี้ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั่ งโคไทของมาเก๊า สามารถขึ้นชมวิวได้ตั้งแต่เวลา 
11.00 - 22.00 น.  (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)  
 

 
 

นําท่านเข้าสู่ โคโลอาน (Coloane) เคยเป็นเกาะชาวประมงอยู่ทางใต้ของเกาะไทปา เป็นเกาะที่มีความสงบที่สุดของ
เกาะมาเก๊า และเป็นที่ตั้งของร้านทาร์ตไข่ชื่อดังท่ีสุดของมาเก๊า Lord Stow Bakery ซึ่งเปิดมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1989 
จากนั้นนําโบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ (St. Francis Xavier Church) สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งในโคโลอาน 
ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1928 ตามสถาปัตยกรรมแบบบารอก อาคารสีเหลือง สลับขาว หน้าต่างทรงโค้ง และมีหอระฆัง
อยู่ด้านบน โบสถ์นี้สร้างขึ้นเพ่ือรําลึกถึงฟรานซิส ซาเวียร์ นักบวชชาวสเปนผู้ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมัน
คาทอริคในมาเก๊า อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และจีน บาทหลวงชาวแคว้นนาบารา ประเทศสเปน ได้รับการยก
ย่องให้เป็นหนึ่งในสิบสองนักบุญของพระคริสต์ ผู้เผยแพร่ศาสนาในดินแดนตะวันออก 
 

 
 
 
 

 



จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ย่านกุนฮา (Cunha Street) อยู่ในใจกลางหมู่บ้านไทปา ย่านช้อปปิ้งหรือย่านละลายทรัพย์
ของมาเก๊า จะเป็นตรอกคนเดินเล็กๆที่มีของฝาก และอาหารให้เลือกซื้อมากมาย ถนนสายเล็กๆแห่งนี้ เป็นที่อยู่อาศัย
ชาวแมคกานีส (จีนผสมโปรตุเกส) จึงเป็นแหล่งรวมร้านอาหารขนมของฝากมาเก๊า ร้านอาหารจีน ฮ่องกง อาร์เจนตินา 
และร้านอาหารโปรตุเกส 

เย็น อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถบัสสาธารณะ เพ่ือข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า 
(HKZMB) มีความยาว 55 กิโลเมตร ซึ่งรวมถึงสะพานถนนวนเวียน และอุโมงค์ใต้ทะเล เชื่อมต่อเกาะลันเตาของ
ฮ่องกง เมืองจูไห่ และมาเก๊า ในพ้ืนที่เกรทเตอร์ เบย์ (Greater Bay Area) โดยข้ามทะเลบริเวณปากแม่น้ําจูเจียง 
ช่วงหนึ่งของสะพานลงอุโมงค์ใต้ทะเล เป็นความยาว 7 กิโลเมตร ลึกลงไปใต้ก้นอ่าวราว 44.5 เมตร สะพานได้ถูก
ออกแบบให้ทนต่อแผ่นดินไหวและไต้ฝุ่น โดยมีการใช้เหล็กในการก่อสร้างมากถึง 4 แสนตัน ซึ่งเทียบได้กับการสร้าง
หอไอเฟลถึง 60 แห่ง ใช้งบก่อสร้างมากถึง 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 6 แสนล้านบาท) โดยในเริ่มก่อสร้างในปี 
2009 ทางฝั่งแผ่นดินใหญ่ของจีน และเริ่มก่อสร้างโครงการฝั่งฮ่องกงในปี 2011 โดยช่วงแรกทางการจีนวางแผนให้
โครงการแล้วเสร็จภายในปี 2016 แต่ต้องประสบกับปัญหาล่าช้ากว่าจะแล้วเสร็จในปี 2017 รวมแล้วใช้เวลาก่อสร้าง
เกือบ 10 ปี จะไม่มีขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าให้บริการ จะมีเพียงรถบัสรับส่งซึ่งเป็นของเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก
ทางการให้บริการเท่านั้น 
 

 
 
 
 
 
 

 



ที่พัก  SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง วิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย ์– วัดแชกงหมิว – สํานักชีฉีหลิน และสวนหนานเหลียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย –        
A Symphony of Lights 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซําข้ึนชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด 
โจ๊ก เป็นต้น   
จากนั้นนําท่านขึ้นสู่เขา  VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สด
ชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดนี้สามารถมาชมวิวเมือง
ฮ่องกงได้ทั้งวันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูง
ระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอ่ืนๆ อันเป็นที่ตั้งของ
ธุรกิจ ชั้นนําของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 

 
 

จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเชื่อว่า ณ บริเวณหาดรี
พัลส์เบย์ เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง นําท่านเริ่มขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นนําท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่
ซิงเอ๊ีย  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สินเงินทอง  หรือถ้าท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจาก
พระสังฆจาย ได้  
 



 
 

จากนั้นนําท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปี  หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอ
พรเรื่องความรัก จากเทพเจ้าแห่งความรักก็ได้  จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภัยจาก เจ้าแม่ทับทิม 
จากนั้นให้ท่านได้รับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง 
 

 
 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สํานักชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery) สํานักชีแห่งนี้เป็นสํานักชีในนิกายมหายาน และสร้าง
ในรูปแบบสถาปัตยกรรมย้อนยุคของศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ถังโดยเริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 1934 และก่อนจะได้รับการ
บูรณะใหม่ในรูปแบบของราชวงศ์ถัง (ค.ศ 618–907) ในปี 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบัวที่ให้
ความสงบแก่ดวงวิญญาณ สํานักชีแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปปั้นทอง ดินเหนียว และไม้
เป็นตัวแทนของสิ่่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระศากยมุนีและพระโพธิสัตว์ประกอบไปด้วยวิหารอยู่รายรอบ 13 หลัง จุดเด่นใน
การสร้างสํานักชีที่นี่ คือ สร้างโดยไม่ใช้ตะปูซักตัวเดียวด้านในของที่นี่มีความสงบเงียบ สํานักชีแห่งนี้เปิดทุกวัน ยกเว้น
วันพุธ 
 



 
 

นอกจากนี้ เมื่อเดินข้ามสะพานมาจะเจอ สาธารณะหนานเหลียน สถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเข้าไว้
ด้วยกัน ภายในร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์เป็นสวนหินที่สวยงามเป็นธรรมชาติที่มีต้นบอนไซตัดแต่ง
สวยงาม ไฮไลต์ตรงสระน้ําใจกลางสวนที่มีปราสาทสีทองอร่ามตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางสระมีสะพานสีส้มแดงชื่อ 
Pavilion of Absolute Perfection ไม่สามารถเดินเข้าไปด้านในได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟต์ชาบู 
 
 

ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้า
พ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, 
โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และนําพาสิ่ง
ดีๆเข้ามา 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมา
ตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามตํานานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้

บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนําไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้
จากไปและไม่ได้ทําการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัด
สิ่งชั่วร้ายที่กําลังจะเข้ามา และนําพาสิ่งดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่ง
นี้ชึ้น เพ่ือระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่สักการะบูชาเพ่ือไม่ให้มีสิ่งไม่ได้
เกิดข้ึน 
 
 
นําท่านเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริม
ดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  กําไล เพ่ือให้เป็น
เครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา 
 



นําท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตว์นําโชคอย่างปี่เสี่ยะ  อิสระให้ท่านได้
เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึก หรือนําโชคแด่ตัวท่านเอง 
นําท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอิสระให้ท่าน
เต็มอ่ิมกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย  มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, 
เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อน
มากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงราย
กันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  
COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 
ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอด
ตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพ้ืนที่
อาคารตึกระฟ้าสําคัญต่างๆท่ีตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่ง
เพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง 

 
 

เย็น  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูห่านย่าง 
ที่พัก  SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – City gate Outlet – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – สนามบินดอนเมือง 
 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซําขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยว
หลอด โจ๊ก เป็นต้น 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพ่ือขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา 
 

กรณีถ้าลูกค้าอยากท้าทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พ้ืนทึบ) เป็นกระเช้า
คริสตัล (พ้ืนกระจกใส) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ท่านละ  100 เหรียญฮ่องกง 

 



ไปยังเกาะลันเตาเพ่ือนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 
160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บน
ฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดย
พระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้น 
ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักก่ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นําท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การ
งาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้โดย
จะมีบันไดทอดยาวจํานวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) และ
พระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ํามัน (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 
60 เหรียญฮ่องกง) หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้ และยังมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความ
เชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ 
 
 
 
 
 
 
 

 



นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าชม วัดโป่วหลิน  ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 5 พระองค์ ณ 
อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว์มงคลตรงมุมของหลังคา ห้ามนําเครื่องเซ่นไหว้ที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์เข้า
มาไหว้เป็นอันขาด 
 

 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณ
หมู่บ้านจําลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลง
ตัว 

แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกิน แนะนําบัวลอยหยินหยาง บัวลอยที่
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดํา (สีดํา) กับกะทิ (สีขาว) ให้ความ
สดชื่นไม่น้อย เรื่องความอร่อยพูดได้คําเดียว “ต้องลอง” 
หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบํารุง หรือปิดเนื่องจากสภาพ
อากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน 
เพื่อนําท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้า
ผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ  20 เหรียญฮ่องกง 
 

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET 
สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY 
รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะ
เป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ 
 
 
 



เย็น อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน CHEK LAP KOK เพ่ือเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

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

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 
 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่าน 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

ราคาจอยแลนด์ 
ไม่ใช้ตั๋ว 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

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

** เด็กทารกอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ท่านละ 7,900 บาท ** 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน ** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล 
คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อ
ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุก
แห่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ร้าน 

 โรงแรมที่พักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจําหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็
ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย  
 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก
รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการชําระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่าน และชําระมัดจําเป็นจํานวนเงิน  10,000 

บาทต่อท่านในระยะเวลาที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์  เพ่ือสํารองที่นั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  
ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  



เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนัง สือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น  

 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน

ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนด
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้
กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก  

 
 
 


