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ก ำหนดเดนิทำง : กรกฎำคม – ตลุำคม 2560 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ –มาเกา๊-วดัอามา่- เจา้แมก่วนอมิ – เซนาโดส้แควร ์– โบสถเ์ซ็นตพ์อล  - เดอะ 

เวเนเชีย่น                                                                                                 (อำหำรกลำงวนั)  
07.30 น. พรอ้มกันทีท่ำ่อำกำศยำนดอนเมอืง เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิแอรเ์อชยี อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 

ประตทูำงเขำ้ที ่2 เคำนเ์ตอร ์3 - 4  
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10.10 น. ออกเดนิทำงโดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 762 
  (หำกเดนิทำงพเีรยีด ก.ย.-ต.ค. 60 เวลำเดนิทำงจะเป็น FD760/06.45-10.20) *หำกไฟลทน์ีจ้ะไม่

มมีือ้เย็นแตเ่ปลีย่นเป็นมือ้กลำงวนัใหแ้ทน (ไมร่วมคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
13.45 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิมำเก๊ำ (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) ผำ่นกำรตรวจเอกสำรและ

สมัภำระในกำรเขำ้เมอืง “มำเกำ๊” เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิำสตรอ์ันยำวนำนและน่ำสนใจ ในอดตีมำเกำ๊
เป็นเพยีงแคห่มูบ่ำ้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีำวจนีกวำงตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชำตดิัง้เดมิ
จนมำถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชำวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขำ้มำยังคำบสมทุรแถบนีเ้พือ่ตดิตอ่คำ้ขำยกับ
ชำวจนีและมำสรำ้งอำณำนคิมอยูใ่นแถบนีท้ีส่ ำคัญคอืชำวโปรตเุกสไดน้ ำพำเอำควำมเจรญิรุง่เรอืง
ทำงดำ้นสถำปัตยกรรมและศลิปวฒันธรรมของชำตติะวนัตกเขำ้มำอยำ่งมำกมำยท ำใหม้ำเกำ๊
กลำยเป็นเมอืงทีม่ีก่ำรผสมผสำนระหวำ่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยำ่งลงตัวจนสำมำรถเรยีก
ไดว้ำ่เป็น “ยโุรปใจกลำงเอเชยี” มำเกำ๊อยูใ่นเขตมณฑลกวำงตุง้บนชำยฝ่ังทะเลดำ้นตะวนัตกของ
สำมเหลีย่มปำกแมน่ ้ำเพริล์ในอดตีมำเกำ๊เป็นอำณำนคิมของโปรตเุกส นำนถงึ 400 ปี จนกระท่ังวนัที่
19 ธันวำคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท ำพธิสีง่มอบมำเกำ๊คนืใหก้ับสำธำรณรัฐประชำชนจนี นับจำกนัน้มำ
เกำ๊ไดก้ลำยเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอยำ่งสมบรูณ์แตย่ังคงสภำพกำรเมอืงกำรปกครอง
ในรปูแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ วดัอามา่ หรอื วดัเจา้แมท่บัทมิ  ทีช่ำวมำเกำ๊นยิมไปกรำบไหวเ้จำ้แม่
อำมำ่ ซึง่ถอืกันวำ่เป็นเทพธดิำแหง่ทอ้งทะเลผูม้คีวำมศักดิส์ทิธิ ์ชำวประมงทัง้หลำยเรยีกดนิแดนตรง
นีว้ำ่ A-Ma Goa หมำยถงึ อำ่วของอำมำ่ นำน ๆ เขำ้เสยีงก็เปลีย่นไปเป็นมำเกำ๊ ณ ทีแ่หง่นีไ้ด ้
ผสมผสำนทัง้ควำมเป็นขงจื๊อ เตำ๋ พทุธ และควำมเชือ่ทอ้งถิน่ เขำ้ไวด้ว้ยกันอยำ่งเหนยีวแน่นมำชำ้
นำน นมสัการเจา้แมก่วนอมิ รปูป้ันเจำ้แมก่วนอมิ (Kun Iam Statue) โปรตเุกสสรำ้งขึน้เพือ่เป็น
อนุสรณ์ใหก้ับมำเกำ๊ เนื่องในโอกำสทีส่ง่มอบมำเกำ๊คนืใหก้ับจนี องคร์ปูปัน้เป็นสทีองมพีระลกัษณ์
ละมำ้ยชำวตะวนัตก ประดษิฐำนบนดอกบัว ภำยในฐำนรปูปั้นจะเป็นพพิธิภัณฑซ์ึง่แสดงถงึประวตั ิ
ควำมเป็นมำ และวตัถปุระสงคใ์นกำรกอ่สรำ้ง บรเิวณนีเ้ป็นสถำนที ่ซ ึง่ชำวมำเกำ๊ นยิมมำพักผอ่นมำก
ทีส่ดุแหง่หนึง่ ถนนทีอ่ยูใ่กลก้ับองคร์ปูปั้น เรยีกวำ่ ถนน ดร.ซนุยัดเซ็น ในยำมค ำ่คนื จะมรีำ้นอำหำร 
ผับ บำรเ์ปิดใหบ้รกิำร อกีทัง้ม ี เลขมงคล 8 ทัง้หมด 3จดุใหท้ำ่นสงัเกต ุ มคีวำมเชือ่วำ่หำกทำ่นใด
มองหำเลขมงคล 8 ครบจะมโีชคลำภกลับมำ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ยา่นการคา้เซนาโดส้แควร ์ทีโ่ดด
เดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูำดดว้ยกระเบือ้งเป็นลอนคลืน่ เปรยีบเสมอืนทอ้งทะเลอนัอดุมสมบรูณ์ ลอ้มรอบ
ไปดว้ยอำคำรสไตลย์โุรปหลำกสสีนั ทีน่ีจั่ดวำ่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีร่วมไวซ้ ึง่รำ้นคำ้ตำ่งๆ มำกมำย ทัง้
แฟชัน่ แบรนดเ์นม รำ้นแผงลอย เฟอรน์เิจอรโ์บรำณ อัญมณี เครือ่งประดับ ของทีร่ะลกึ ฯลฯ เรยีกวำ่
จะหำซือ้อะไรในมำเกำ๊มำทีน่ีท่ีเ่ดยีวก็ไดค้รบ จำกนัน้น ำทำ่นชม โบสถเ์ซ็นตพ์อล สญัลักษณ์ประจ ำ
เมอืงมำเกำ๊ สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1602 เพือ่ใชเ้ป็นโรงเรยีนสอนศำสนำแหง่แรกของชำวตะวนัตก 
ตอ่มำไดเ้กดิเพลงิไหม ้ ท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยทัง้หลัง คงเหลอืเพยีงประตหูนำ้และบันไดทำงเขำ้
เทำ่นัน้ ปัจจบุันไดรั้บกำรเสนอชือ่กับองคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกอกี จำกนัน้น ำทำ่นแวะซือ้ขนม
พืน้เมอืงมำเกำ๊ ขนมทำรต์ไขแ่ละทองพับหอ่สำหรำ่ยทีข่ ึน้ชือ่ น ำทำ่นเทีย่วชมและสมัผัสควำม
อลังกำรของ เดอะ เวเนเชีย่น หรอื เวนสิมาเกา๊ โรงแรมทีเ่นรมติบรรยำกำศของเมอืงเวนสิในอติำล ี
มลี ำคลองเวนชิและเรอืพำยกองโดลำ่ บรรยำกำศของจัตรัุสเซ็นตม์ำรค์สแควร ์ มำไวใ้นโรงแรมเวเน
เชีย่นแหง่นี ้ทีห่รหูรำและ ใหญส่ดุในเอเชยี ภำยในถกูตกแตง่ดว้ยภำพเขยีนบนเพดำนทีง่ดงำม หรอื
ทำ่นจะลองเสีย่งโชคในคำสโิน  เพลดิเพลนิกับกำรชอ้ปป้ิงรำ้นคำ้ยีห่อ้ดังๆ ถงึ 350 รำ้นคำ้   และอิม่
เอมกับรำ้นอำหำรถงึ 40 แหง่ภำยในเมอืงเวนสิของโรงแรม หรอืทำ่นอำจจะเลอืกชมโชวต์ำ่งๆ 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร   

  ทีพ่กั  Taipa Square / Regency Art Hotel Macau หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง มาเกา๊ – ฮอ่งกง – วดักงัหนั - Jewelry Factory  - ศนูยห์ยกและสมนุไพร -  ชอ้ปป้ิงยา่น

จมิซาจุย่ - Avenue of Stars - A Symphony of Lights                  (อำหำรเชำ้/กลำงวนั)                                                                                                                                                                                  

เชำ้   รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

09.00 น.       ออกเดนิทำงสูฮ่อ่งกงโดยเรอืเฟอรี ่   (ใชเ้วลำในกำร   เดนิทำง 1 ชัว่โมงโดยประมำณ) 
 น ำทำ่นสู ่วดักงัหนั หรอื วดัแชกง เป็นวดัเกำ่แกท่ีม่คีวำมศักดิส์ทิธิม์ำก มอีำยมุำกกวำ่ 300 ปีตัง้อยู่
ในเขต Shatin วดัแชกงสรำ้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลส ำคัญคนหนึง่ เป็นทหำรมชีือ่วำ่ทำ่นแชกง 
เนือ่งจำกมเีหตกุำรณ์จลำจลเกดิขึน้ในทำงภำคใตข้องจนีและทำ่นแชกงไดท้ ำวรีะประวตัไิว ้ ท ำใหค้น
ท่ัวไปยกยอ่งและคนจนีมคีวำมเชือ่ถอืวำ่หำกไดไ้ปกรำบไหวแ้ละขอพรจำกทำ่นแชกงจะประสบผลส ำ 
เร็จในทกุประกำร แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันน ำโชคทีต่ัง้อยูใ่นวดัเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเรำและ
ครอบครัวใหม้คีวำมเจรญิกำ้วหนำ้ดำ้นหนำ้ทีก่ำรงำน โชคลำภ ยศศกัดิ ์ และถำ้หำกคนทีด่วงไมด่มีี
เครำะหร์ำ้ยก็ถอืวำ่เป็นกำรชว่ยหมนุปัดเป่ำเอำสิง่รำ้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันน ำโชคม ี
4ใบพัด คอืพร 4 ประกำร คอื สขุภำพรำ่งกำยแข็งแรง, เดนิทำงปลอดภัย, สมควำมปรำรถนำ และ 
เงนิทองไหลมำเท น ำทำ่นเยีย่มชมโรงงำนทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งกำรออกแบบเครือ่งประดบัรา้น 
Jewelry Factory จำกนัน้น ำทำ่นสู ่ศนูยห์ยกและสมนุไพร ชมวธิกีำรเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยก
เทยีม และเลอืกซือ้สมนุไพรทีไ่ดรั้บกำรกำรันตคีณุภำพจำกรัฐบำลฮอ่งกง 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

ใหท้ำ่นมคีวำมสขุกับกำรเดนิเทีย่วสมัผัสกับแหลง่ชอ้ปป้ิงไมว่ำ่จะเป็น ยำ่นขำยสนิคำ้ ยา่นจมิซาจุย่ 
หรอื ศนูยก์ำรคำ้ตำ่งๆ เชน่ HARBOUR CITY หำ้งสรรพสนิคำ้ทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ยำ่น Tsim Sha 
Tsui ทีม่รีำ้นคำ้แบรนดด์ังกวำ่ 700 รำ้น รำ้นอำหำรอกีเกอืบ 50 รำ้น หรอื ขำชอ้ปพลำดไมไ่ด.้..ชอ้
ปป้ิงทีฮ่อ่งกง กับสนิคำ้หลำกหลำยชนดิ อำท ิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, 
ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE รำ้นคำ้ปลอดภำษี กับ
สนิคำ้ทีม่ชี ือ่เสยีงจำกท่ัวทกุมมุโลก 

ค ำ่   อสิระรับประทำนอำหำรค ำ่  

น ำทำ่นเดนิชมเมอืงฮอ่งกงยำมค ำ่คนื Avenue of Stars สถำนทีร่ ำลกึถงึอจัฉรยิะบคุคลทีม่ี
คณูุปกำรตอ่อตุสำหกรรมภำพยนตรข์องฮอ่งกง และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว มี
ลำยพมิพม์อืดำรำ แผน่หนิจำรกึชือ่บคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงและประวตัศิำสตรท์ีส่ ำคัญของวงกำรภำพยนตร ์
รวมไปถงึรำ้นจ ำหน่ำยของทีร่ะลกึเกีย่วกับภำพยนตรเ์รือ่งตำ่งๆ รปูปั้นจ ำลองรำงวลัภำพยนตรฮ์อ่งกง
และประตมิำกรรมขนำดเทำ่คนจรงิของบรซู ล ี ดำรำหนังกังฟผููเ้ป็นต ำนำน จำกนัน้ทำ่นจะไดช้ม A 
Symphony of Lights ควำมมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลำ 20.00 น. ทกุค ำ่คนื กำรแสดงมัลตมิเีดยีสดุ
ยอดตระกำรตำทีไ่ดรั้บกำรบันทกึในกนิเนสบุค๊ วำ่เป็นกำรแสดงแสงและเสยีงถำวรทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของ
โลก ครอบคลมุพืน้ทีอ่ำคำรตกึระฟ้ำส ำคัญตำ่งๆ ทีต่ัง้อยูส่องฟำกฝ่ังของอำ่ววคิตอเรยีโดยบนดำดฟ้ำ
ของตกึเหลำ่นีป้ระดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก็์จะสอ่งแสงสวำ่งตระกำรตำเป็นสตีำ่งๆ แสดง
ใหเ้ห็นถงึบรรยำกำศอันคกึคักของเกำะฮอ่งกง จำกนัน้ไดเ้วลำสมควรน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรม 
อสิระพักผอ่นตำมอัธยำศยั 

  ทีพ่กั  Panda hotel / Harbour Plaza 8 Degree / City View (Economy) หรอืระดบั
เทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่าม     พกีเทรม - วคิตอเรยี พคี  - วดัเจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yam Shrine) – น ัง่กระเชา้นองปิง - 

วดัโป่วหลนิ -   ซติ ีเ้กท เอาทเ์ลต -  อสิระชอ้ปป้ิง                                 (อำหำรเชำ้/กลำงวนั)   

เชำ้   รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภัตตำคำร (ติม่ซ ำ) 
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จำกนัน้น ำทำ่นชมทวิทัศนร์อบเกำะฮอ่งกงน ำทำ่นขึน้พคีเทรม(Peak Tram) สูเ่ดอะพกีจดุสงูสดุ
ของเกำะฮอ่งกง ชมกนิบรรยำกำศ ตกึระฟ้ำเรยีงรำยระยบิระยับและควำมงดงำมของ วคิตอเรยี พคี 
(Victoria Peak) คอืยอดเขำทีส่งูทีส่ดุของเกำะฮอ่งกง สงูจำกระดับน ้ำทะเล 552 เมตร และถอื
เป็นยอดเขำทีส่งูเป็นอันดับที ่24 ของฮอ่งกง แมไ้มใ่ชจ่ดุทีส่งูทีส่ดุของฮอ่งกง หำกวคิตอเรยีพคี ถอื
เป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุ เพรำะนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดไ้ปเยอืนวคิตอเรยีพคี จะสำมำรถมองเห็นววิของเกำะ
ฮอ่งกงไดทั้ง้หมด ตัง้แตอ่ำ่ววคิตอเรยี ตกึระฟ้ำ เรอืเฟอรร์ี ่ และสสีนัของแสงไฟยำมค ำ่คนืของฝ่ัง
เกำลนู ทัง้หมดสรำ้งตำมหลักควำมเชือ่เรือ่งฮวง  จำกนัน้น ำทำ่นสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yam 
Shrine) ณ อำ่วรพัีลสเ์บย ์ ซึง่ไดรั้บควำมนยิมจำกคนฮอ่งกงทีม่ำเทีย่วพักผอ่นในบรรยำกำศแบบ
ปิกนคิชำยทะเล และทีน่่ำสนใจคอือกีดำ้นหนึง่ของอำ่ว ทีม่วีดั ,พระพทุธรปู และเทพเจำ้ตำ่งๆ
กอ่สรำ้งประดษิฐำนไวม้ำกมำยตำมควำมเชือ่ถอืศรัทธำ เชน่พระสงักัจจำย บชูำเพือ่ควำมสขุ, เจำ้
สมทุร เทพเจำ้แหง่โชคกำรงำน พระกำฬเทพเจำ้แหง่ควำมมั่งคั่งเหลอืกนิเหลอืใช ้ มเีทพแหง่วำสนำ    
เทพแหง่ดวงชะตำ รวมทัง้กำมเทพ ทีม่วีธิกีำรเสีย่งทำยดว้ยดำ้ยแดง และอธษิฐำนดว้ยกำรลบูคล ำ
หนิกอ้นกลมอยำ่งตัง้ใจ อสิระใหท้ำ่นสกักำระสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ำมอัธยำศัย  

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ เกาะลนัเตา ซึง่มขีนำดใหญเ่ป็นสองเทำ่ของเกำะฮอ่งกง เปลีย่นอริยิำบถ
ขึน้ เคเบิล้ไฟฟ้ำ น ัง่กระเชา้นองปิงชมววิ 360องศา  หนำ้ตำ่งเป็นกระจกใส ทีส่ำมำรถชม
ทัศนยีภำพอันงดงำมในแบบ “พำโนรำมำ่” ในมมุกวำ้งถงึ 360 องศำ น่ังจำกสถำนตีงุชงุสูท่ีร่ำบ
นองปิงใชเ้วลำประมำณ 25 นำท ี
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในกำรปรับเปลีย่นวธิกีำรเดนิทำงขึน้นองปิงในกรณีทีก่ระเชำ้ปิดปรับปรงุ หรอื
สภำพอำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้และสงวนสทิธิก์ำรคนืเงนิทกุกรณี เพือ่มุง่
หนำ้สู ่ “เกำะลันเตำ” ซีง่ทำ่นจะไดด้ืม่ด ำ่กับเสน้ทำงแหง่อำรยธรรมและมนตเ์สน่หข์องธรรมชำตอิัน
งดงำมของ “อำ่วตงุชงุ” ทีอ่ยูใ่กลก้ับ “วนอทุยำนแหง่ชำตลิันเตำเหนอื” มหีมูบ่ำ้นศลิปะชำวจนีที่
แสดงใหเ้ห็นถงึวฒันธรรมแหง่นองปิง พบกับสถำปัตยกรรมจนีโบรำณของหมูบ่ำ้นนองปิงบนพืน้ที ่
1.5 เฮคตำร ์ เหนอืระดับน ้ำทะเล พระใหญ ่หรอืเรยีกวำ่ พระพทุธรปูเทยีนถำน (Tian Tan Buddha 
Statue) ทีต่ัง้ตระหงำ่นอยูบ่รเิวณรมิหนำ้ผำ องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขำเบือ้งลำ่งบรเิวณทะเล
จนีใต ้องคพ์ระใหญไ่ดถ้กูสรำ้งขึน้โดยคณะสงฆแ์หง่วดัโปหลนิ  วดัโป่หลนิ (Polin Monastery) เป็น
วดัทีต่ัง้อยูต่รงขำ้มกับองคพ์ระ ซึง่แลว้เสร็จและเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขำ้ไปกรำบไหวเ้มือ่ปี พศ 
2536 ซึง่ใชเ้วลำรวมในกำรกอ่สรำ้งกอ่รำวๆ 10  ปีองคพ์ระท ำจำกทองสมัฤทธิห์นัก 250 ตัน สงู 34 
เมตร น่ังอยูบ่นฐำนกลบีบัว ยกพระหัตถข์วำและแบพระหัตถด์ำ้นซำ้ยไวบ้นตัก พระเนตรจอ้งมองลง
มำเหมอืนดังวำ่ก ำลังประทำนพรใหแ้กผู่ท้ีไ่ปกรำบไหว ้หำกตอ้งกำรสมัผัสกบัองคพ์ระแบบใกล ้ๆ  ตอ้ง
เดนิเทำ้ขึน้บันได 268 ขัน้ ตลอดกำรเดนิขึน้บันได เคำ้จะมจีดุแวะพักไปเรือ่ยๆ เมือ่ถงึดำ้นบนแลว้ 
เรำจะเห็นววิทวิทัศนข์องเกำะฮอ่งกงไดอ้ยำ่งชดัเจน ทัง้นีบ้รเิวณใตฐ้ำนบัวมหีอ้งใหเ้ขำ้ไปชมได ้
ภำยในหอ้งมกีำรแบง่ออกเป็น 3 สว่นดังนี้ สว่นแรก เป็นภำพวำดสนี ้ำมันบอกเลำ่เรือ่งรำวประวตัคิวำม
เป็นขององคส์มัมำสมัพทุธเจำ้ สว่นทีส่อง เป็นวงลอ้พระพทุธธรรม มบีทสวดคัมภรีทั์ง้หมด 8 บท 
สว่นทีส่ำม เป็นพระบรมสำรรีกิธำตทุีไ่ดน้ ำมำจำกประเทศศรลีังกำ ถำ้เรำสงัเกตใุหด้ตีรงบรเิวณฐำนบัว
แตล่ะกลบี จะมกีำรสลกัชือ่ของเศรษฐผีูม้จัีตศรัทธำ ร่วมบรจิำคในกำรสรำ้งองคพ์ระใหญ ่ อยำ่งไรก็
ตำม กำรทีจ่ะมชีือ่เรำปรำกฏบทกลบีบัวแตล่ะกลบีได ้ ก็ตอ้งแลกมำดว้ยกำรบรจิำคเงนิขัน้ต ำ่ถงึ 1 
ลำ้นเหรยีญฮอ่งกง และอสิระใหท้ำ่นไดส้มัผัสกับ หมูบ่ำ้นวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) 
ใหท้ำ่นไดอ้สิระเทีย่วชม รำ้นคำ้ รำ้นอำหำร และชมกำรแสดงกลำงแจง้มำกมำย บรเิวณหมูบ่ำ้น
จ ำลองแหง่นีท้ำ่นจะไดพ้บควำมสนุกทีส่ำมำรถผสมผสำนระหวำ่งควำมเจรญิและวฒันธรรมดัง้เดมิไว ้
ไดอ้ยำ่งลงตัว จำกนัน้ใหท้ำ่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หำ้ง ซติีเ้กท เอำทเ์ลต (Citygate Outlet) ศนูยก์ำรคำ้
ขนำดใหญ ่ ทีร่วบรวมรำ้นคำ้แบรนดด์ังทัง้หลำย ไมว่ำ่จะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, 
Bally, CK และอืน่ๆ อกีมำกมำย ซึง่ลดรำคำมำก ถงึ 70% 

21.35 น. เดนิทำงจำกฮอ่งกง โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 503 
23.20 น. ถงึสนำมสนำมบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจไมรู่ล้มื 
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อตัราค่าบริการ : 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 
ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(มเีตียง) 
นอนกบั 2 
ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(ไม่มเีตียง) 
นอนกบั 2 
ผู้ใหญ่ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

01-03/14-16/15-17 ก.ค. 60 16,900.- 16,900.- 15,900.- 5,000.- 

07-09 ก.ค. 60 (เข้าพรรษา) 18,900.- 18,900.- 17,900.- 5,000.- 

08-10 ก.ค. 60 (อาสาฬหบูชา) 18,900.- 18,900.- 17,900.- 5,000.- 

09-11/21-23/22-24 ก.ค. 60 18,900.- 18,900.- 17,900.- 5,000.- 

28-30/29-31 ก.ค. 60 19,900.- 19,900.- 18,900.- 5,000.- 

04-06/05-07/11-13/13-15/18-20 ส.ค. 60 18,900.- 18,900.- 17,900.- 5,000.- 

12-14 ส.ค. 60 19,900.- 19,900.- 18,900.- 5,000.- 

19-21 ส.ค. 60 18,900.- 18,900.- 17,900.- 5,000.- 
25-27/26-28 ส.ค. 60 16,900.- 16,900.- 15,900.- 5,000.- 

01-03/02-04//08-10/09-11/15-17/16-18/22-
24/23-25 ก.ย.60 

17,900.- 17,900.- 16,900.- 5,000.- 

29 ก.ย.-01ต.ค./30 ก.ย.-02 ต.ค.60  18,900.- 18,900.- 17,900.- 5,000.- 

05-07/06-08/07-09 ต.ค. 60 19,900.- 19,900.- 18,900.- 5,000.- 

14-16/20-22 ต.ค. 60 19,900.- 19,900.- 18,900.- 5,000.- 

13-15/21-23/22-24 ต.ค. 60 21,900.- 21,900.- 20,900.- 5,000.- 

27-29/28-30 ต.ค. 60 18,900.- 18,900.- 17,900.- 5,000.- 
 

อตัราค่าบริการรวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ชั้นประหยดั) เส้นทาง ดอนเมือง-มาเก๊า //ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

2. ค่าท่ีพกั 2 คืน หอ้งละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า 

3. ค่าอาหาร 5 ม้ือ ตามท่ีระบุ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 
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5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน ้ามนั (ราคา ณ วนัท่ี 4 ม.ค. 2556)  

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ (เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด และอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ)  
2. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  
3. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
4. ค่าทปิไกด์และคนขับรถประมาณวนัละ 30HKD ท่าน หรือ 100 HKD ตลอดการเดินทาง 
5. ค่าท าหนงัสือเดินทาง  
6. ค่าภาษีเช้ือเพลงิทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิม่ (ตามข้อก าหนดของสายการบิน) 
เง่ือนไขในการจอง 
1. แจง้จองพร้อมช่ือผูเ้ดินทาง และเบอร์ติดต่อกลบัพร้อมส่งส าเนาพาสปอร์ตหลงัจากการท าการจอง 
2. ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท เพ่ือยืนยนัการเดินทางและช าระเงินส่วนทีเ่หลือก่อนออกเดินทาง 30 วนัท าการ 
3. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าเม่ือช าระเงินแลว้ เน่ืองจากทางบริษทัฯตอ้งวางเงินมดัจ าค่าตัว๋และค่าท่ีพกักบัทางสายการบินและ
ตวัแทนต่างประเทศ 

 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) จะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
11. ราคาน้ีส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น  กรณีผูเ้ดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือพาสปอร์ต

ไทยต่างดา้ว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

โปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 


