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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – มาเกา๊ – วหิารเซนตป์อล – เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล - วดัอาม่า – เก็บภาพประทบัใจกบั
หอไอเฟล เดอะปารเิซยีน – โบสถเ์ซนตฟ์รานซสิ ซาเวยีร ์– ไทปาฟู้ ดสตรที ย่านกุนฮา – ฮอ่งกง 

 
04.00 น พรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก (อาคาร1) ช ั�น 3 ประตทูางเขา้หมายเลข 

2 เคานเ์ตอร ์2 สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 
06.50 น. นําทา่นเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยเที�ยวบนิ FD760 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ั�วโมง 40 นาท ีไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง ** 
 

10.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเกา๊ (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั�วโมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่มาเกา๊ ซึ�งเป็นเมอืงที�มปีระวัตศิาสตร์อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้น
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจี�ยนเป็นชนชาตดิั �งเดมิ จนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที� 16 ชาว
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โปรตุเกสไดเ้ดนิเรือเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี�เพื�อตดิต่อคา้ขายกับชาวจีน และมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี� ที�
สําคัญคือชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตก
เขา้มาอย่างมากมาย ทําใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองที�มกีารผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลง
ตัว จนเรยีกไดว้า่เป็น "ยุโรปใจกลางเอเชยี" 
 
ชม วหิารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี�เคยเป็นส่วนหนึ�งของวทิยาลัยเซนตป์อล ซึ�งกอ่ตั �งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 
และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชยีตะวันออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึ�นในปี 1580 แต่ถูก
ทําลายถงึสองครั �ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั�งเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทั�งวทิยาลัย และโบสถ์ถูก
ทําลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐานโบสถส่์วนใหญ ่และบันไดดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตล์ผสมระหว่าง
ตะวันออกและตะวนัตกและมีอยู่ที�นี�เพยีงแหง่เดยีวเทา่นั�นในโลก 
 

 
 

จากนั�นผ่านชม เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล หรือเจา้แม่กวนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสัมฤทธิ�ทั �งองค์ มีความสูง 18 
เมตรหนักกวา่ 1.8 ตัน ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลอืง
อร่ามงดงามจับตา เจา้แม่กวนอมิองค์นี�เป็นเจา้แม่กวนอมิลกูครึ�ง คอืปั�นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แต่ว่ากลับมีพระพักตร์
เป็นหนา้พระแม่มาร ีที�เป็นเชน่นี�ก็เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอมิที�โปรตุเกสตั�งใจสรา้งขึ�นเพื�อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าใน
โอกาสที�สง่มอบมาเก๊าคนืใหกั้บจีน  
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จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ วดัอาม่า เป็นวัดที�เก่าแกท่ี�สุดและเก็บรักษาศลิปะวตัถเุก่าแกซ่ึ�งมีมูลค่ามหาศาลไวม้ากมาย
เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที�คงอยู่มาไดย้าวนานที�สุดของมาเก๊า ในบรเิวณวัดมีศาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอ
เมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอมิ HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO 
CHANLIN 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ใหท่้านไดส้ัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอ
เฟล ที�จําลองมาจากฝรั�งเศส  ซึ�งหอไอเฟลที�มาเก๊าถอืไดว้า่เป็นหอไอเฟลจําลองที�ใหญ่ที�สุดและเหมือนจรงิที�สุดใน
โลก โดยมีการประดับไฟทั�งหมด 6,600 ดวง และมคีวามสูงถงึ 38 ชั �น โดยท่านสามารถขึ�นไปชมววิที�ชั �น 7 และ ชั �น 
37 โดยที�ชั �นนี�ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และววิพาโนรามาของฝั�งโคไทของมาเก๊า สามารถขึ�นชมววิได ้
ตั �งแตเ่วลา 11.00 - 22.00 น.  (ไม่รวมค่าขึ�นลฟิท)์  
 

 
 
นําทา่นเขา้สู ่โคโลอาน (Coloane) เคยเป็นเกาะชาวประมงอยู่ทางใตข้องเกาะไทปา เป็นเกาะที�มีความสงบที�สุด
ของเกาะมาเก๊า และเป็นที�ตั �งของรา้นทาร์ตไข่ช ื�อดังที�สุดของมาเก๊า Lord Stow Bakery ซึ�งเปิดมาตั �งแต่ปีค.ศ. 
1989 
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จากนั�นนําโบสถ์เซนต์ฟรานซสิ ซาเวยีร  ์(St. Francis Xavier Church) สถานที�ท่องเที�ยวสําคัญแห่งหนึ�งในโค
โลอาน ถกูสรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1928 ตามสถาปัตยกรรมแบบบารอก อาคารสเีหลอืง สลับขาว หนา้ต่างทรงโคง้ และมี
หอระฆังอยู่ดา้นบน โบสถน์ี�สรา้งข ึ�นเพื�อรําลกึถงึฟรานซสิ ซาเวยีร ์นักบวชชาวสเปนผูท้ี�เขา้มาเผยแพร่ศาสนาครสิต์
นกิายโรมันคาทอรคิในมาเกา๊ อนิเดยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์ญี�ปุ่ น และจนี บาทหลวงชาวแควน้นาบารา ประเทศสเปน 
ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นหนึ�งในสบิสองนักบุญของพระครสิต ์ผูเ้ผยแพร่ศาสนาในดนิแดนตะวันออก 
 

 
 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ย่านกุนฮา (Cunha Street) อยู่ในใจกลางหมู่บา้นไทปา ย่านชอ้ปปิ�งหรือย่านละลาย
ทรัพย์ของมาเก๊า จะเป็นตรอกคนเดนิเล็กๆที�มีของฝาก และอาหารใหเ้ลอืกซื�อมากมาย ถนนสายเล็กๆแหง่นี� เป็นที�อยู่
อาศัยชาวแมคกานีส (จีนผสมโปรตุเกส) จึงเป็นแหล่งรวมรา้นอาหารขนมของฝากมาเก๊า รา้นอาหารจีน ฮ่องกง 
อารเ์จนตนิา และรา้นอาหารโปรตุเกส 

 
เย็น อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการเลอืกซื�อสนิคา้ 
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นําทา่นเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยรถบสัสาธารณะ เพื�อขา้มสะพานขา้มทะเลยาวที�สดุในโลก สะพานฮอ่งกง-จูไห่-มา
เกา๊ (HKZMB) มคีวามยาว 55 กโิลเมตร ซึ�งรวมถงึสะพานถนนวนเวยีน และอุโมงค์ใตท้ะเล เชื�อมต่อเกาะลันเตา
ของฮ่องกง เมืองจูไห่ และมาเก๊า ในพื�นที�เกรทเตอร ์เบย์ (Greater Bay Area) โดยขา้มทะเลบรเิวณปากแม่นํ�าจู
เจยีง ชว่งหนึ�งของสะพานลงอุโมงคใ์ตท้ะเล เป็นความยาว 7 กโิลเมตร ลกึลงไปใตก้น้อ่าวราว 44.5 เมตร สะพานได ้
ถกูออกแบบใหท้นตอ่แผ่นดนิไหวและไตฝุ้่ น โดยมีการใชเ้หล็กในการก่อสรา้งมากถงึ 4 แสนตัน ซึ�งเทยีบไดกั้บการ
สรา้งหอไอเฟลถงึ 60 แห่ง ใชง้บก่อสรา้งมากถงึ 20 พันลา้นดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 6 แสนลา้นบาท) โดยในเริ�ม
กอ่สรา้งในปี 2009 ทางฝั�งแผ่นดนิใหญข่องจีน และเริ�มก่อสรา้งโครงการฝั�งฮ่องกงในปี 2011 โดยช่วงแรกทางการ
จนีวางแผนใหโ้ครงการแลว้เสร็จภายในปี 2016 แต่ตอ้งประสบกับปัญหาลา่ชา้กวา่จะแลว้เสร็จในปี 2017 รวมแลว้ใช ้

เวลากอ่สรา้งเกอืบ 10 ปี จะไม่มีขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าใหบ้รกิาร จะมีเพียงรถบัสรับส่งซึ�งเป็นของเอกชนที�
ไดรั้บอนุญาตจากทางการใหบ้รกิารเทา่นั�น 
 

 
 

ที�พกั SILKA TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สอง วคิตรอเรยี พคี – รพีลัสเ์บย ์– วดัแชกงหมวิ – สํานกัชฉีีหลนิ และสวนหนานเหลยีน – ชอ้ปปิ� งจมิซาจุย่ – A 
Symphony of Lights 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติ�มซําข ึ�นชื�อของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า ขนมจีบกุง้ ก๋วยเตี�ยวหลอด 
โจก๊ เป็นตน้   

 
จากนั�นนําท่านขึ�นสูเ่ขา  VICTORIA PEAK โดยรถบัสจดุชมววิแสนสวยที�สดุของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบรสิุทธิ�
สดชื�น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดทั้�งเกาะอย่างชัดเจน จุดนี�สามารถมาชมววิ
เมอืงฮอ่งกงไดทั้�งวันซึ�งในแต่ละชว่งเวลาก็จะมีววิที�สวยงามแตกตา่งกันไป ววิที�มองเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคาร
สงูระฟ้าของฮ่องกง ที�ก่อสรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรัลพลาซา่, ตกึไชน่าแบงคแ์ละตกึอื�นๆ อันเป็นที�ตั �ง
ของธรุกจิ ชั �นนําของฮอ่งกงพรอ้มทั�งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 
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จากนั�นนําท่านนมัสการขอพรสิ�งศักดิ�สทิธ ิ�เพื�อเป็นสริมิงคลที�บรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชื�อว่า ณ บรเิวณหาดรี
พัลสเ์บย์ เป็นจดุที�มฮีวงจุย้ที�ดทีี�สดุของเกาะฮ่องกง นําทา่นเร ิ�มขอพร เจา้แม่กวนอมิ จากนั�นนําทา่นขอพร เทพเจา้
ไฉ่ซงิเอี�ย  เทพเจา้แหง่โชคลาภ ความมั�นคง ทรัพยส์นิเงนิทอง  หรอืถา้ท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื�องลูก
จากพระสงัฆจาย ได ้ 
 

 
 
จากนั�นนําท่าน ขา้มสะพานตอ่อาย ุซึ�งเชื�อกันวา่ขา้มหนึ�งครั �งจะมีอายุเพิ�มขึ�น 3 ปี  หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือ
ขอพรเรื�องความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้ จากนั�นขอพรเรื�องการเดนิทาง ใหเ้ดินทางปลอดภัยจาก เจา้แม่
ทบัทมิ จากนั �นใหท้า่นไดรั้บ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึ�งถอืวา่เป็นจุดรวมรับพลังที�ดทีี�สุดของฮอ่งกง 
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จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ สํานกัชฉีีหลนิ (Chi Lin Nunnery) สํานักชแีห่งนี�เป็นสํานักชใีนนิกายมหายาน และ
สรา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมยอ้นยุคของศลิปะจนีสมัยราชวงศถ์ังโดยเริ�มก่อสรา้งข ึ�นในปี 1934 และกอ่นจะไดรั้บการ
บรูณะใหม่ในรปูแบบของราชวงศถั์ง (ค.ศ 618–907) ในปี 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบัวที�ให ้
ความสงบแก่ดวงวญิญาณ สํานักชแีห่งนี�ยังประกอบไปดว้ยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปปั�นทอง ดนิเหนียว และ
ไมเ้ป็นตัวแทนของสิ��งศักดิ�สทิธิ� เช่น พระศากยมุนีและพระโพธสัิตวป์ระกอบไปดว้ยวหิารอยู่รายรอบ 13 หลัง จุดเด่น
ในการสรา้งสํานักชทีี�นี� คอื สรา้งโดยไม่ใชต้ะปูซักตัวเดยีวดา้นในของที�นี�มีความสงบเงยีบ สํานักชแีห่งนี�เปิดทุกวัน 
ยกเวน้วันพุธ 
 

 
 
นอกจากนี� เมื�อเดนิขา้มสะพานมาจะเจอ สาธารณะหนานเหลยีน สถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีนกับญี�ปุ่ นเขา้ไว ้
ดว้ยกัน ภายในร่มรื�นเต็มไปดว้ยตน้ไมด้อกไมน้านาพันธุเ์ป็นสวนหนิที�สวยงามเป็นธรรมชาติที�มีตน้บอนไซตัดแต่ง
สวยงาม ไฮไลต์ตรงสระนํ�าใจกลางสวนที�มีปราสาทสทีองอร่ามตั �งตระหง่านอยู่ใจกลางสระมีสะพานสีสม้แดงชื�อ 
Pavilion of Absolute Perfection ไม่สามารถเดนิเขา้ไปดา้นในได ้
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนูบฟุเฟตช์าบู 
 

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจุ้ดธปูขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านได ้
ตั �งจติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแชกง จากนั�นใหท้า่นหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 
4 ใบพัด แต่ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง 
เชื�อกันวา่หากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครั�ง จะช่วยปัดเป่าสิ�งชั�วรา้ยออกไป และ
นําพาสิ�งดีๆ เขา้มา 
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ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื�อหนึ�งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีก
หนึ�งวัดที�มีประวัตศิาสตร์อันยาวนาน สรา้งมาตั �งแต่ 300 ปีก่อน 
ตามตํานานเล่ากันว่าไดม้ีโจรสลัดตอ้งการที�จะมาปลน้ชาวบา้น 

เมื�อนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ี�
หนา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดทํ้าการปลน้ ชาวบา้นจงึมี
ความเชื�อวา่กังหันลมนั�นชว่ยขจัดสิ�งชั�วรา้ยที�กําลังจะเขา้มา และนําพาสิ�ง
ดีๆ มาสู่ตน จงึไดส้รา้งวัดแชกงแห่งนี�ช ึ�น เพื�อระลกึถงึนายพลแชกง และ
เป็นที�สักการะบชูาเพื�อไม่ใหม้สีิ�งไม่ไดเ้กดิขึ�น 
นําทา่นเยี�ยมชม  โรงงานจวิเวอรร์ี� ที�ขึ�นชื�อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์
ที�ไดรั้บรางวลัอันดับเยี�ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื�องฮวงจุย้ โดยการย่อ
ใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครื�องประดับ ไม่วา่จะเป็น จี�  แหวน  กําไล เพื�อใหเ้ป็นเครื�องประดับตดิตัว และ
เสรมิดวงชะตา 
 
นําทา่นชม รา้นหยก มีสนิคา้มากมายเกี�ยวกับหยก อาท ิกําไลหยก  หรือสัตวนํ์าโชคอย่างปี� เส ี�ยะ  อสิระใหท้่านได ้
เลอืกชื�อเป็นของฝาก หรอืเป็นของที�ระลกึ หรอืนําโชคแด่ตัวทา่นเอง 
 
นําทา่น ชอ้ปปิ� งสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้แบรนเนมต่างๆ  จากนั�นอสิระใหท้่าน
เต็มอ ิ�มกับการชอ้ปปิ�งย่านจมิซาจุ่ยมักจะตั�งตน้กันที�สถานีจิมซาจุ่ย มีรา้นขายของทั�งเครื�องหนัง, เครื�องกฬีา, 
เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบที�เป็นของพื�นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้น
มากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื�อ OCEAN TERMINAL ซึ�งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีง
รายกันอยู่ และมทีางเช ื�อมตดิตอ่กันสามารถเดนิทะลถุงึกันได ้ใหแ้บรนด์ดังมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซื�อ ไม่ว่าจะเป็น  
COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย 
 
ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เร ิ�มตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกคํ�าคนื  การแสดงมัลตมิีเดยีสุด
ยอดตระการตาที�ไดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที�ย ิ�งใหญ่ที�สุดของโลกครอบคลุม
พื�นที�อาคารตกึระฟ้าสําคัญตา่งๆที�ตั �งอยู่สองฟากฝั�งของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านี�ประดับไปดว้ยแสง
ไฟ ซึ�งเพยีงกดสวติชก็์จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่ง  ๆแสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮอ่งกง 

 
 
เย็น บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนูหา่นยา่ง 
 
ที�พกั SILKA TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม ฮอ่งกง – เกาะลนัเตา – วดัโป่วหลนิ – City gate Outlet – สนามบนิเช็กแล็บก็อก ฮอ่งกง – สนามบนิดอน
เมอืง 

 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติ�มซําขึ�นชื�อของฮอ่งกง อาท ิฮะเก๋า ขนมจบีกุง้ ก๋วยเตี�ยว

หลอด โจก๊ เป็นตน้ 
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จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ สถานตีงชุง เพื�อข ึ�น กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา 
 

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พื�นทบึ) เป็นกระเชา้
ครสิตัล (พื�นกระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิ�มเงนิ ท่านละ  100 เหรยีญฮ่องกง 

 
ไปยังเกาะลันเตาเพื�อนมัสการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญ่ลันเตา องค์พระสรา้งทองสัมฤทธิ� 
160 ชิ�น องคพ์ระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บน
ฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแลว้มีความสูงทั�งสิ�น 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง โดย
พระพุทธรูปมชีื�อเรยีกอย่างไม่เป็นทางการวา่ พระใหญเ่ทยีนถาน ประดษิฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตกึ 3 ชั �น 
ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิ�ง 

 
 
นําทา่นขอพร พระใหญ่เทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหทุ้กท่านไดตั้�งจติอธษิฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื�องสุขภาพ 
การงาน การเงนิ เนื�องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จากลานอธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึ�นชมฐานองคพ์ระได ้
โดยจะมบีันไดทอดยาวจํานวน 268 ขั �น บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นที�ประดษิฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี�ยวแกว้) 
และพระพุทธรูปหยกขาว ที�อันเชญิมาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสนํี�ามัน (ไม่รวมค่าเขา้ชม 
ทา่นละ 60 เหรยีญฮอ่งกง) หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสูงได ้และยังมรีูปปั�นของเทพธดิาถวายเครื�องสักการะ
ตามความเชื�อของนกิายมหายานประดษิฐานอยู่รอบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

 
นอกจากนี�ท่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นที�ประดษิฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทั �ง 5 พระองค ์ณ 
อาคารหมื�นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมสัีตวม์งคลตรงมุมของหลังคา หา้มนําเครื�องเซ่นไหวท้ี�ประกอบดว้ยเนื�อสัตว์
เขา้มาไหวเ้ป็นอันขาด 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

จากนั�นใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเที�ยวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณ
หมู่บา้นจําลองแห่งนี�ทา่นจะไดพ้บความสนุกที�สามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรมดั �งเดมิไวไ้ดอ้ย่าง
ลงตัว 
 

แวะพักเหนื�อย หาของอร่อยกนิ แนะนําบัวลอยหยนิหยาง บัวลอยที�
ผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัวระหวา่งงาดํา (สดีํา) กับกะท ิ(สขีาว) ใหค้วามสด
ชื�นไม่นอ้ย เรื�องความอร่อยพูดไดค้ําเดยีว “ตอ้งลอง” 
 
หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบํารุง หรอืปิดเนื�องจากสภาพ
อากาศ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเป็นรถโค้ชของ
อทุยาน เพื�อนําทา่นขึ�นสูย่อดเขาแทน และจะทําการคนืเงนิค่าส่วนต่าง
กระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญฮ่องกง และเด็กท่านละ  20 เหรยีญ
ฮอ่งกง 
 
จากนั �นใหท้่านอสิระชอ้ปปิ�ง ที�หา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปปิ� งสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ 
OUTLET สนิคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวา่จะเป็น 
BURBERRY รวมทั �งรองเทา้กฬีามากมายหลายยี�หอ้ และชั �นใตด้นิจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้ลือกซื�อ
สนิคา้ ไม่วา่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืว่าผลไมส้ดๆ จับจา่ยกันไดอ้ย่างจใุจ 
 

เย็น อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการเลอืกซื�อสนิคา้ 
 

สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิ CHEK LAP KOK เพื�อเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

21.05 น.    นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� FD503 
23.00 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

** หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั �งก่อนทําการ 
ออกตั�วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณที�เลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่มเีตยีง 

ราคาจอยแลนด ์
ไมใ่ชต้ ั�ว 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

12 – 14 มนีาคม 2563 14,999 13,999 9,999 5,000 

13 – 15 มนีาคม 2563 14,999 13,999 9,999 5,000 

14 – 16 มนีาคม 2563 14,999 13,999 9,999 5,000 

19 – 21 มนีาคม 2563 14,999 13,999 9,999 5,000 

20 – 22 มนีาคม 2563 14,999 13,999 9,999 5,000 

21 – 23 มนีาคม 2563 14,999 13,999 9,999 5,000 

26 – 28 มนีาคม 2563 14,999 13,999 9,999 5,000 

27 – 29 มนีาคม 2563 14,999 13,999 9,999 5,000 

28 – 30 มนีาคม 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 
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28 – 30 สงิหาคม 2563 15,999 14,999 10,999 5,000 

29 – 31 สงิหาคม 2563 15,999 14,999 10,999 5,000 

04 – 06 กนัยายน 2563 15,999 14,999 10,999 5,000 

05 – 07 กนัยายน 2563 15,999 14,999 10,999 5,000 

 
** เด็กทารกอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญ /ทรปิ/ทา่น ** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮ่องกงรว่มกบัการทอ่งเที�ยวแห่งเพื�อโปรโมทสนิคา้พื�นเมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ ี� ซึ�งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี
ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี�แจงลูกคา้ทุกทา่นว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื�อ
หรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั�งสิ�น และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลทกุแห่ง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 

 โรงแรมที�พักที�อาจะมกีารสลับปรับเปลี�ยนขึ�นอยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 
 หมายเหต ุที�ฮอ่งกงมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจําหน่ายวันสุดทา้ยลกูทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื�อไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซื�อ โดยไมม่กีารบังคับลกุทัวรท์ั �งสิ�น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      
 ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งที�ม ี
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      
 ค่ารถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
 ค่าที�พักตามที�ระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามราย  
 ค่าอาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ     
 ค่าจา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไม่รวม 
 ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 200 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 
เงื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทต่อท่าน และชาํระมัดจําเป็นจํานวนเงนิ  10,000 บาทต่อ
ทา่นในระยะเวลาที�เดนิทางชว่งเทศกาลปีใหม ่และสงกรานต ์ เพื�อสํารองที�นั�ง  

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารส่วนที�เหลอืทั�งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�น  ๆ

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อเีมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี� วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
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เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณใีดๆ 

2. กรณนัีกท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอื
มอบอาํนาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลักฐานการชาํระเงนิคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี� 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั�งหมด 
ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว 
เชน่ การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรือซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี� วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวร์นี�เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั �งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั�งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มนีักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อน
การเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดทีี�จะชําระค่าบริการเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือ
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณทีี�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันที�เดินทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวส่วนใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผิด
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย
ของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุุดวสิัยอื�น เป็นตน้ 
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7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ ค่าภาษี
เชื�อเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อีํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลิลิตรต่อชิ�น และรวมกันทุก
ชิ�นไมเ่กนิ 1,000 มลิลิลติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพืช และเนื�อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื�อสัตว ์ไส ้
กรอกฯ เพื�อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอตัราที�สูงมาก  

 
 
 


