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รหัสโปรแกรม : 12628 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

HILIGHT  

 

•พกัฮอ่งกง 2 คนื !! 
•ไหวพ้ระรบัสริมิงคลทีม่าเกา๊ และ ฮอ่งกง 9วดั 
•เทีย่วเมอืงมรดกโลก “มาเกา๊”   
•ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทีฮ่อ่งกง วดัหวงัตา้เซยีน  
   และวดัแชกง 
•ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มน ัง่กระเชา้นองปิงชม  
   ววิ 360 องศา 
•ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ี ่ถนนนาธานฮอ่งกง และซติีเ้ก็ท 

  เอาทเ์ล็ต 

วนัที1่. กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – วดัอามา่ – วดัเจา้แม่

กวนอมิ  -  เวเนเชีย่น – ฮอ่งกง 

วนัที2่. ฮอ่งกง –วดัแชกง –วดัหวงัตา้เซยีน – วดัชหีลนิ 

– วนัเจา้แมก่วนอมิ – รา้นจวิเวอรี ่– รา้นหยก - 

อสิระชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ ถนนนาธาน 

วนัที3่. ฮอ่งกง- วดัหม ัน่โหมว – รพีลสัเบย ์– วดัทนิ

หา่ว-พระใหญล่นัเตา+กระเชา้นองปิง+ City 

Gate Outlet - กรงุเทพฯ 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี [FD] 

เดนิทาง: เม.ย.-พ.ค 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 16,888.- 

สะพานมงักร มาเกา๊ 

ฮอ่งกง ไหวพ้ระ 9 วดั 

3D2N 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที1่2-14 เม.ย. 62 22,888.- 

วนัที1่3-15 เม.ย. 62        24,888.- 

วนัที1่4-16เม.ย. 62 22,888.- 

วนัที2่0-22 เม.ย. 62 16,888.- 

วนัที2่6-28 เม.ย. 62 16,888.- 

วนัที2่7-29 เม.ย. 62 16,888.- 

วนัที ่03-05 พ.ค. 62 17,888.- 

วนัที ่04-06 พ.ค. 62 17,888.- 

วนัที1่0-12 พ.ค. 62 17,888.- 

วนัที1่1-13 พ.ค. 62 17,888.- 

วนัที1่8-20 พ.ค. 62 20,888.- 

วนัที2่4-26 พ.ค. 62 16,888.- 

วนัที2่5-27 พ.ค. 62 16,888.- 

วนัที3่1-02 พ.ค. 62 16,888.- 

 

 
ปรแก 

 
 
รมการเดนิทางโปรแกรมการเดนิทาง 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – วดัอามา่ – วดัเจา้แมก่วนอมิ  -  
เวเนเชีย่น – ฮอ่งกง ✈ x 🍽 

Panda Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 

ฮอ่งกง –วดัแชกง –วดัหวงัตา้เซยีน – วดัชหีลนิ – วนัเจา้

แมก่วนอมิ – รา้นจวิเวอรี ่– รา้นหยก - อสิระชอ้ปป้ิงจมิ

ซาจุย่ ถนนนาธาน 
🍽  🍽 x 

Panda Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ฮอ่งกง- วดัหม ัน่โหมว – รพีลสัเบย ์– วดัทนิหา่ว-พระ
ใหญล่นัเตา+กระเชา้นองปิง+ City Gate Outlet - 
กรงุเทพฯ 

🍽 🍽 ✈ 

 

** ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 
วนัที ่1: 

 
 
 
กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – วดัอามา่-วดัเจา้แมก่วนอมิ -  เวเนเชีย่น – ฮอ่งกง 

07.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยีโดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจดัเตรยีม

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.10น. 
     ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD762 

     (บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

13.45 น.    
เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิาเกา๊ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 

ช ัว่โมง) ผา่นการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมอืง 

 

“มาเกา๊”เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีง

แคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาติ

ดัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบ

นีเ้พือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนีท้ีส่ าคญัคอืชาว

โปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรม

ของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมายท าใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสาน

ระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้า่เป็น “ยโุรป

ใจกลางเอเชยี”มาเกา๊อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของ

สามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของโปรตเุกส นานถงึ 400 ปี 

จนกระทั่งวันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพธิสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บั

สาธารณรัฐประชาชนจนี นับจากนัน้มาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของ

จนีอยา่งสมบรูณ์แตย่งัคงสภาพการเมอืงการปกครองในรปูแบบของหนึง่ประเทศสอง

ระบบ 

 

...น าทา่นชม วัดอามา่ ใหท้กุทา่นไดก้ราบไหวเ้จา้แมท่บัทมิที ่วดัอามา่ ซึง่เป็นวัดทีม่ี

ชือ่เสยีงมากๆ ส าหรับนักทอ่งเทีย่วส าหรับวดัแหง่นีต้ัง้อยูใ่กลก้บัทะเล ภายในวดัดแูลว้

ก็แปลกตาดเีพราะวา่มกีารกอ่สรา้งกนัแบบลดหลั่นกนัไปตามพืน้ทีท่ีอ่ านวย เนือ่งจาก

สถานทีแ่หง่นีต้ัง้อยูร่มิเชงิเขา เมือ่เดนิพน้ซุม้ประตกู็จะพบกบัศาลของเจา้แมท่ับทมิ

http://bit.ly/2NMk5YE
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ตัง้อยู ่..นอกจากนัน้ก็ยงัม ีหอเมตตาธรรม ศาลเจา้แมก่วนอมิ ศาลพทุธเซนิเจา้ชาน

หลนิและยงัมศีาลเจา้ขนาดเล็กๆ อกีหลายศาลทีไ่ดม้กีารสรา้งเพือ่ถวายใหแ้กเ่จา้แม่

ทับทมิ  วดัเกา่แกอ่นัดับสองในมาเกา๊น่ันก็คอื... “วัดเจา้แมก่วนอมิ”(Kun Iam Temple) 

ทีส่รา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่13 เพือ่อทุศิถวายแดพ่ระโพธสิตัวก์วนอมิ ในมาเกา๊แมจ้ะมี

วัดเจา้แมก่วนอมิมากมายหลายวัด แตว่ดัเจา้แมก่วนอมิแหง่นีเ้ป็นวดัเจา้แมก่วนอมิที่

ส าคญัทีส่ดุในมาเกา๊ แตล่ะวนัมผีูแ้วะเวยีนมาสกัการะทา่นกนัไมไ่ดข้าด แมว้ดัจะตัง้อยู่

ตดิถนนใหญ ่แตแ่คก่า้วผา่นประตกู็เขา้ไปเจออกีโลกทีส่งบรม่เย็น ยิง่เดนิลกึเขา้ไป

ขา้งในก็พบหอพระใหญ ่3 หอ โอโ่ถงกวา่ทีค่ดิเมือ่เทยีบกบัประตทูางเขา้กวา้งเพยีง

เดนิสวนกนัเทา่นัน้ สภาพโดยรวมดสูมบรูณ์เกนิจะกวา่วันเวลาทีผ่า่นมา 600 ปี ...น า

ทา่นชม THE VENETIAN RESORT โรงแรมสดุหรเูลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกสัให ้

ทา่นอสิระพักผอ่นถา่ยรปูและชมความงามสมัผัสเมอืงจ าลองลาสเวกสัและไดช้ม

ทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอธัยาศัยซึง่แบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ 

GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภตัตาคารกวา่ 30 แหง่ 

เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้น 

เชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ 

GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 120 เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิ

ภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ ่** (ไมอ่นุญาต

ใหเ้ด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไมอ่นุญาตใหท้ าการบนัทกึภาพ

ใด ๆ ภายในคาสโินทัง้สิน้และควรแตง่กายสภุาพ)  

 

ค า่        รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกง สะพานขา้มทะเลยาวทีส่ดุในโลก โดยรถโคช้ (ประมาณ 

1 ชัว่โมง) 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Silka Tsuen Wan หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 
ฮอ่งกง –วดัแชกง –วดัหวงัตา้เซยีน – วดัชหีลนิ – วนัเจา้แมก่วนอมิ – 

รา้นจวิเวอรี ่– รา้นหยก - อสิระชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ ถนนนาธาน 

 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก 

 ..จากนัน้น าทา่นนมสัการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อทุศิใหก้บั

Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและ

กลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่มคีวาม
ศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกงมเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษา
โรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีน่ าธปู และของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่ง
ความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนี
สมยัโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม..น าทา่นชม วัดชี

หลนิ ส านักนางชใีนพระพทุธศาสนาฝ่ายลทัธมิหายานทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใตส้รา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1930แลว้เสร็จในปี ค.ศ.2000 โดย
สถาปัตยกรรมเป็นรปูแบบของราชวงศถ์ังของจนี ตวัอารามจะมมีากมายหลายหลังซึง่
แตล่ะหลังจะมอีงศพ์ระโพธสิตัวใ์หผู้ค้นไดก้ราบไหว.้..จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกง  
เป็นวดัเกา่แกท่ีม่คีวามศกัดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatinวดัแชกง

สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนือ่งจาก
มเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท า
ใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่น
แชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวดั
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เพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่าร
งาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยกถ็อืวา่เป็นการชว่ยหมนุ
ปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 
ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิ

ทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิ
จะมาวดันีเ้พือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไข ้
เจ็บออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั       รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 
 

..วันเจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีง

แหง่หนึง่ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา ชว่ยคุม้ครอง

และปกปักรักษ เป็นวดัเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัด

ขนาดเล็ก  แตเ่ป็นวัดทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก ทกุวันๆจะมคีนมากราบไหวข้อพรกนั

หนาแน่น เซยีมซทีีน่ีม่คีวามแมน่มากทีพ่เิศษกวา่นัน้ ถา้หากประสพผลความส าเร็จคน

สว่นใหญเ่มือ่มโีอกาสมกัลบัมาฮอ่งกงอกีครัง้เพือ่มาทีว่ดัแหง่นีช้ว่งเทศกาลตรษุจนีจะ

มชีาวฮอ่งกงและนักทอ่งเทีย่วไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก..... 

น าทา่นชมโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับรา้น Jewelry Factory 

จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยห์ยกและสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยกเทยีม 

และเลอืกซือ้สมนุไพรทีไ่ดรั้บการการันตคีณุภาพจากรัฐบาลฮอ่งกง. จานัน้ใหท้า่นมี

ความสขุกบัการเดนิเทีย่วสมัผัสกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงไมว่า่จะเป็น ยา่นขายสนิคา้ ยา่นจมิ

ซาจุย่ หรอื ศนูยก์ารคา้ตา่งๆ เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่

หนึง่ยา่น TsimShaTsuiทีม่รีา้นคา้แบรนดด์ังกวา่ 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น 

หรอื ขาชอ้ปพลาดไมไ่ด.้..ชอ้ปป้ิงทีฮ่อ่งกง กบัสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิ

MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็น

ตน้ หรอืชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงจากทั่วทกุมมุ

โลก   

 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Silka Tsuen Wan หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: 
ฮอ่งกง- วดัหม ัน่โหมว – รพีลสัเบย ์– วดัทนิหา่ว-พระใหญล่นัเตา+
กระเชา้นองปิง+ City Gate Outlet - กรงุเทพฯ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก 

 น าทกุทา่นเดนิทางสูว่ัดหมา่นโหมว(Man Mo Temple)  เกา่แกท่ีส่ดุของวดับนเกาะ

ฮอ่งกง สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1847 ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัปิระจ าฮอ่งกงอกีดว้ย 

ส าหรับสกัการะบชูาเทพเหวนิชางตีจ้วนิ(Man) เทพแหง่ตัวอกัษรเป็นเทพดา้นบุน๋ และ

เทพเจา้กวนอ(ูMo) เทพแหง่สงครามเป็นเทพดา้นบู ้เป็นทีน่ยิมของนักเรยีน นักศกึษา 

ซึง่นยิมกนัมาตัง้แตใ่นอดตีทีผู่ต้อ้งการสอบจอหงวนมกัจะมากราบไหวข้อพรกนั  ...

จากนัน้น าทา่นนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ 

ชายหาดรพัีลสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมาก

เดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมท่ับทมิและเทพเจา้แหง่

โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้ใครมาขอกม็กัสมหวังทกุครัง้ไป..วดัทนิ

หา่ว (Tin Hau) คนฮอ่งกงนัน้ใหศ้รัทธาในเจา้แมท่บัทมิเป็นอยา่งมาก โดยใชช้ือ่

เดยีวกนัซึง่จะแตกตา่งจากบา้นเราทีแ่ตล่ะวดัจะมชีือ่แตกตา่งกนัออกไปเทพธดิาแหง่
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สรวงสวรรค ์พระนามสกลุเดมิ "Lin" เป็นชาวฟโูจว เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถพเิศษเหนอื

ธรรมชาต ิสามารถป้องกนัชาวประมงใหร้อดพน้จากอนัตรายของพายแุละความหายนะ

ทางทะเล จงีไดรั้บการยกยอ่งจนเป็นทีส่กัการะบชูา เปรยีบดัง เทพของชาวเรอืใน 

ฮอ่งกง ปาฏหิารยข์องวัดแหง่นีม้ไีวว้า่เมือ่คราวเกดิสงครามโลกครัง้ทีส่องซึง่ญีปุ่่ นบกุ

มาที ่Stanley แหง่นี ้แมว้า่วดัจะถกูระเบดิถงึสองลกู แตล่กูระเบดิกลับไมร่ะเบดิอยา่ง

น่าตกใจ ท าใหผู้ค้นทีห่นเีขา้มาหลบภยัในวดัแหง่นีป้ลอดภยัจากสงครามครัง้นัน้ ทกุ ๆ

ปีวันที ่23 เดอืน 3 ของจนีจะมผีูค้นเขา้มาสกัการะเจา้แมอ่ยา่งลน้หลามเลยทเีดยีว 

กลางวนั       รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะลันเตาขึน้กระเชา้นองปิง เพือ่สมัผัสประสบการณ์อนัน่า
ตืน่เตน้ชมววิทวิทัศนห์มูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงูแบบ360องศา ระยะทางกวา่ 5.7 
กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนัน้น าทา่นนมสัการพระโพธสิตัวก์วนอมิ 
พระมญัชศูรโีพธสิตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธสิตัว ์ณ วดัโปหลนิ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 
1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ได ้
เปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิม่ขึน้ท าใหปั้จจบุนั
มพีระภกิษุเดนิทางมาจ าวัดกนัเป็นจ านวนมาก วดัโป่หลนิเป็นวดัเจหา้มเซน่ไหวอ้าหาร
ทีเ่นือ้สตัวท์กุชนดิ วดัโปหลนิตัง้อยูท่ีร่ะดบัความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็น
พระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่น
ของเกาะ จากกระถางธปูขนาดใหญท่ีด่า้นลา่ง ไตข่ึน้บนัได 268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระ
น่ังประทับอยูเ่หนอืระดบัน ้าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิ์
ถงึ 200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้ง
ลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีปูปัน้เทพธดิาก าลังถวายเครือ่งสกัการะแดพ่ระ
พทุธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายาน จงึเป็นทีม่าของชือ่พระพทุธรปูเทยีน
ถานบนยอดเขานีเ้ทยีนถานแปลวา่แทน่บชูาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะ
จนีโบราณมากมาย จากนัน้เทีย่วชมหมูบ่า้นนองปิงทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยูข่องชาว
จนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน ้าชา รา้นอาหาร รา้ยขายของทีร่ะลกึ จากนัน้
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง  CITYGATE OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้อยา่งครบครันตัง้แต ่

NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ   

  
 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิ Hongkong International Airport 

รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

22.20น. ออกเดนิทางจากสนามบนิฮ่องกงเพื่อเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร์

เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD503(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

00.10 น.      เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ… 
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สะพานมงักร มาเกา๊ 

ฮอ่งกง ไหวพ้ระ 9 วดั 

D3N2 BY FD 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12

ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

12-14 เมษายน 2019 
22,888.- 

22,888.- 22,888.- 
21,888.- 

- 
7,000.- 

13-15 เมษายน 2019 
24,888.- 

24,888.- 24,888.- 
23,888.- 

- 
7,000.- 

14-16 เมษายน 2019 
22,888.- 

22,888.- 22,888.- 
21,888.- 

- 
7,000.- 

20-22 เมษายน 2019 
16,888.- 

16,888.- 16,888.- 
15,888.- 

- 
5,000.- 

26-28 เมษายน 2019 
16,888.- 

16,888.- 16,888.- 
15,888.- 

- 
5,000.- 

27-29 เมษายน 2019 
16,888.- 

16,888.- 16,888.- 
15,888.- 

- 
5,000.- 

03-05 พฤษภาคม 2019 
17,888.- 

17,888.- 17,888.- 
16,888.- 

- 
5,000.- 

04-06 พฤษภาคม 2019 
17,888.- 

17,888.- 17,888.- 
16,888.- 

- 
5,000.- 

10-12 พฤษภาคม 2019 
17,888.- 

17,888.- 17,888.- 
16,888.- 

- 
5,000.- 

11-13 พฤษภาคม 2019 
17,888.- 

17,888.- 17,888.- 
16,888.- 

- 
5,000.- 

18-20 พฤษภาคม 2019 
20,888.- 

20,888.- 20,888.- 
19,888.- 

- 
5,000.- 

24-26 พฤษภาคม 2019 
16,888.- 

16,888.- 16,888.- 
15,888.- 

- 
5,000.- 

25-27 พฤษภาคม 2019 
16,888.- 

16,888.- 16,888.- 
15,888.- 

- 
5,000.- 

31 พ.ค.-02 ม.ิย. 2019 
16,888.- 

16,888.- 16,888.- 
15,888.- 

- 
5,000.- 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 5,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชม. 

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้มากา๊โดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอน

การผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและมาเกา๊ ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการ

ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิแอรเ์อเซยี 20 กโิลกรัม คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ

ทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

     5. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง

ดอลลา่ร ์
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