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วนัแรก กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง–เกาะลนัเตา-วดัโป่วหลนิ-City gate Outlet 
 
04.00 น พรอ้มกันที+สนามบนิดอนเมอืง ช ัTน 3 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์2 สายการบนิ AIR ASIA พบ

เจา้หนา้ที+ทําการเชค็อนิตั:ว 
 
06.35 น. บนิลดัฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเที+ยวบนิ FD508  
 
10.15 น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นออกจากสนามบนิ ณ 

ทางออก Exit B 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   จากนัKนนําท่านเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพื+อขึKน 
กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา  

 

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา 
(พืKนทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตัล (พืKนกระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิ+มเงนิ 

ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง  

 

ไปยังเกาะลันเตาเพื+อนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญ่ลนัเตา 
องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธิu 160 ชิTน องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสู่จนี
แผน่ดนิใหญ ่ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐาน
แลว้มคีวามสูงท ัTงส ิTน 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง   โดย
พระพุทธรูปมีชื+อเรยีกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดษิฐานบนแท่นบูชามี
ความสงูเทา่กบัตกึ  3 ชั Kน  ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิ+ง 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

นําทา่น ขอพร พระใหญ่เทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหทุ้กท่านไดต้ั Kงจติอธษิฐานขอพรไม่วา่จะ
เป็นเรื+องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื+องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร  จากลาน
อธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึKนชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีันไดทอดยาวจํานวน  268 ขั Kน  
บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นที+ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขีKยวแกว้)  และ
พระพทุธรปูหยกขาว ที+อนัเชญิมาจากศรลีงักา  ภาพวาดพทุธประวตัโิดยวาดจากสนํีKามนั (ไม่
รวมคา่เขา้ชม ทา่นละ  60 เหรยีญฮอ่งกง)  หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมมุสงูได ้ และ
ยังมรีูปปัKนของเทพธดิาถวายเครื+องสักการะตามความเชื+อของนกิายมหายานประดษิฐานอยู่
รอบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

 

นอกจากนีKทา่นยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นที+ประดษิฐานของ พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ ทั Kง 5 พระองค ์ณ อาคารหมื+นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมสีัตวม์งคลตรงมุมของหลังคา 
หา้มนําเครื+องเซน่ไหวท้ี+ประกอบดว้ยเนืKอสตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 

 



  

 

จากนัKนใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเที+ยวชม รา้นคา้ 
รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้นจําลองแห่งนีKท่านจะไดพ้บความสนุกที+สามารถผสมผสานระหว่าง
ความเจรญิและวฒันธรรมดั Kงเดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั  

แวะพักเหนื+อย หาของอรอ่ยกนิ แนะนําบวัลอยหยนิหยาง บวัลอยที+ผสมผสานกนัไดอ้ยา่ง
ลงตวัระหวา่งงาดํา (สดํีา) กบักระท ิ(สขีาว) ใหค้วามสดชื+นไมน่อ้ย เรื+องความอรอ่ยพดูไดคํ้า
เดยีว “ตอ้งลอง”    
  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซอ่มบํารงุ หรอืปิดเนื�องจากสภาพอากาศ ทางบรษิทั
ฯ ขอสงวนสทิธิuในการเปลี�ยนเป็นรถโคช้ของอทุยาน เพื�อนําทา่นขึTนสูย่อดเขาแทน และ
จะทําการคนืเงนิคา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญ่ทา่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  
20 เหรยีญฮอ่งกง 

จากนัKนใหท้า่นอสิระชอ้ปปิKง ที+หา้งดงั CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปปิKงสนิคา้ตาม
อัธยาศัย กับ OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, 
RALPH LAUREN หรอืวา่จะเป็น BURBERRY รวมท ัTงรองเทา้กฬีามากมายหลายยี�หอ้ 
และช ัTนใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซืTอสนิคา้ ไมว่า่จะเป็น ของ
กนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 

*อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 

จากนัKนนําทา่นเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนที+มชีว่งกลางยาวที+สดุ
เป็นอนัดบั 2 ของโลก และในปัจจบุนัอยูท่ี+อนัดบัที+ 7 ของโลก  ตวัสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร 
มสีองชั Kน ชั Kนบนมเีสน้ทางรถวิ+งจํานวน 6 ชอ่งทาง สว่นชั Kนลา่งใชสํ้าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และ
ชอ่งทางสํารองสําหรับรถยนต ์ในชว่งฤดมูรสมุอกี 4 ชอ่งทาง เริ+มกอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้
เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง 



  

 

 

นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สอง วคิตรอเรยี พคี-รพีลัสเ์บย-์วดัแชกงหมวิ- วดัหวงัตา้เซยีน – ชอ้ปปิT งจมิซาจุย่ - A 

Symphony of Lights 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติ+มซําขึKนชื+อของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋ ขนมจบี

กุง้ กว๋ยเตี:ยวหลอด โจก๊ เป็นตน้ (2)   
จากนัKนนําท่านขึKนสูเ่ขา  VICTORIA PEAK โดยรถบสัจุดชมววิแสนสวยที�สุดของฮอ่งกง 
สมัผสับรรยากาศบรสิุทธิuสดชื�น สามารถชมทศันยีภาพอนังดงามของ เกาะฮอ่งกงและ
เกาลูนไดท้ ัTงเกาะอย่างชดัเจน จุดนีKสามารถมาชมววิเมืองฮ่องกงไดท้ั Kงวันซึ+งในแต่ละ
ชว่งเวลาก็จะมวีวิที+สวยงามแตกต่างกันไป ววิที+มองเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคารสงูระฟ้า
ของฮอ่งกง ที�กอ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซา่, ตกึไชนา่แบงคแ์ละ
ตกึอื�นๆ อนัเป็นที�ต ัTงของธุรกจิ ช ัTนนําของฮ่องกงพรอ้มท ัTงถ่ายภาพอนัสวยงามน่า
ประทบัใจ 

 



  

 

จากนัKน นําทา่นนมัสการขอพรสิ+งศักดิrสทิธิrเพื+อเป็นสริมิงคลที+บรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชื+อวา่ 
ณ บรเิวณหาดรพัีลสเ์บย ์เป็นจดุที+มฮีวงจุย้ที+ดทีี+สดุของเกาะฮอ่งกง นําทา่นเริ+มขอพร เจา้แม่
กวนอมิ จากนัKนนําท่านขอพร เทพเจา้ไฉ่ซิงเอี�ย  เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมั+นคง 
ทรัพยส์นิเงนิทอง  หรอืถา้ทา่นไหนมลีกูยาก กส็ามารถขอพรเรื+องลกูจากพระสงัฆจาย ได ้ 

 

จากนัKน นําทา่น ขา้มสะพานตอ่อาย ุซึ+งเชื+อกนัวา่ขา้มหนึ+งครั Kงจะมอีายเุพิ+มขึKน 3 ปี  หรอืคนโสด จะ
เลือกขอคู่ หรอืขอพรเรื+องความรัก จากเทพเจา้แห่งความรักก็ได ้ จากนัKนขอพรเรื+องการ
เดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แมท่บัทมิ จากนัKนใหท้า่นไดรั้บ พลงัจากศาลาแปด
ทศิ ซึ+งถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลงัที+ดทีี+สดุของฮอ่งกง 

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 



  

 

 

นําทา่น เดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ั Kงจิต
อธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแชกง จากนัKนใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แต่
ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชื+อกันวา่หากหมุน
ครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครั Kง จะชว่ยปัดเป่าสิ+งชั+วรา้ยออกไป และนําพาสิ+งด ีๆ เขา้มา 

 

 

 

 

ตํานานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชื+อหนึ+งวา่ “วัดกงัหันลม” เป็นอกีหนึ+งวัดที+มปีระวัตศิาสตรอ์ัน
ยาวนาน สรา้งมาตั Kงแต ่300 ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กนัวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการที+จะมาปลน้

ชาวบา้น เมื+อนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ี+หนา้บา้น 
ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดทํ้าการปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวามเชื+อว่ากังหันลมนัKนชว่ย
ขจัดสิ+งชั+วรา้ยที+กําลังจะเขา้มา และนําพาสิ+งดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกงแหง่นีKช ึKน เพื+อระลกึ
ถงึนายพลแชกง และเป็นที+สกัการะบชูาเพื+อไมใ่หม้สี ิ+งไมไ่ดเ้กดิขึKน 

 

 



  

 

นําทา่น เยี+ยมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี� ที+ข ึKนชื+อของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ี+ไดรั้บรางวัลอนัดับเยี+ยม และ
ใชใ้นการเสรมิดวงเรื+องฮวงจุย้ โดยการยอ่ใบพัดของกงัหันวัดแชกง มาทําเป็นเครื+องประดับ ไม่
วา่จะเป็น จีK  แหวน  กําไล เพื+อใหเ้ป็นเครื+องประดบัตดิตวั และเสรมิดวงชะตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่น  ชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกี+ยวกับหยก อาท ิกําไลหยก  หรอืสัตวนํ์าโชคอย่างปี+ เสี+ยะ  
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชืKอเป็นของฝาก หรอืเป็นของที+ระลกึ หรอืนําโชคแดต่วัทา่นเอง  

 

นําทา่น เดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวัดนีKวา่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายุ
กว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนีKเพื+อขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย 
ซึ+งวัดแห่งนีKเป็นที+ประดษิฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพ
หวงัตา้เซยีน 

 



  

 

 

วธิกีารอธษิฐานขอคู่ ขั Kนแรกก็ทํานิKวตามแบบในรูปเลยเอานิKวโป้งกดปลายนิKวนาง แลว้
เอานิKวกอ้ยสอดเขา้ไปในรขูองนิKวนางทั Kง 2 ขา้ง คอ่ยๆ ทํา ใจเย็นๆ ไมย่ากเกนิไปแน่นอน  ดจูาก
ภาพไมต่อ้งตกใจวา่จะทําไดม้ั Kย เพราะบรเิวณดา้นขา้งจะรปูสาธติวธิกีารอธษิฐานโดยละเอยีดอกี
ครั Kง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
บรเิวณดา้นขา้งวัดจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว หรอืที+รูจั้กกนั
ในนามเทพเจา้แห่งจันทรา เทพเจา้แห่งความรัก และการแต่งงาน โดยเทพเจา้หยกโหลวจะ
คอยทําหนา้ที+จดรายชื+อคูรั่ก จงึเชื+อกนัวา่สมดุที+ผูเ้ฒา่ถอืในมอื คอืบญัชรีายชื+อคูรั่กที+จะไดรั้บคํา
อวยพรใหอ้ยูคู่ก่นัอยา่งรม่เย็นเป็นสขุ  
 

นําทา่น  ชอ้ปปิT งสนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลอืกซืTอสนิคา้แบรนเนมต่างๆ  
จากน ัTนอสิระใหท้า่นเต็มอิ�มกบัการชอ้ปปิT งยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัTงตน้กนัที�สถานจีมิซาจุย่ 
มรีา้นขายของท ัTงเครื�องหนงั, เครื�องกฬีา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู ฯลฯ และสนิคา้
แบบที+เป็นของพืKนเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายมี SHOPPING 
COMPLEX ขนาดใหญช่ื+อ OCEAN TERMINAL ซึ+งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงราย
กันอยู่ และมทีางเชื+อมตดิต่อกันสามารถเดนิทะลุถงึกันได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้า่นได้
เลื อ ก ซืT อ  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น   COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, 
PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย 

 
*อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 

 
 

จากนัKน นําท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ริ+มตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกคํ�า
คนื  การแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาที+ไดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสง
และเสยีงถาวรที+ย ิ+งใหญ่ที+สดุของโลกครอบคลุมพืKนที+อาคารตกึระฟ้าสําคัญต่างๆที+ตั Kงอยู่สอง
ฟากฝั+งของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีKประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึ+งเพยีงกดสวติชก์็
จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮอ่งกง 



  

 

 

นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�สาม ฮ่องกง – มาเก๊า – วดัอาม่า– เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล - วหิารเซนตป์อล –เก็บภาพ
ประทบัใจกบัหอไอเฟล เดอะปารเิซยีน – เวเนเชี�ยน – กรงุเทพฯ 

 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภหัอ้งอาหารโรงแรม (4) 

นําท่านเดนิทางสู่ มาเก๊า โดยรถบสัสาธารณะ เพื+อขา้มสะพานขา้มทะเลยาวที+สุดในโลก 
สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า (HKZMB) มีความยาว 55 กโิลเมตร ซึ+งรวมถงึสะพานถนน
วนเวยีน และอโุมงคใ์ตท้ะเล เชื+อมตอ่เกาะลันเตาของฮอ่งกง เมอืงจูไห่ และมาเก๊า ในพืKนที+เก
รทเตอร ์เบย ์(Greater Bay Area) โดยขา้มทะเลบรเิวณปากแมนํ่Kาจูเจยีง ชว่งหนึ+งของสะพาน
ลงอโุมงคใ์ตท้ะเล เป็นความยาว 7 กโิลเมตร ลกึลงไปใตก้น้อา่วราว 44.5 เมตร สะพานไดถู้ก
ออกแบบใหท้นต่อแผ่นดนิไหวและไตฝุ้่ น โดยมกีารใชเ้หล็กในการกอ่สรา้งมากถงึ 4 แสนตัน 
ซึ+งเทยีบไดก้ับการสรา้งหอไอเฟลถงึ 60 แหง่ ใชง้บกอ่สรา้งมากถงึ 20 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ 
(กว่า 6 แสนลา้นบาท) โดยในเริ+มก่อสรา้งในปี 2009 ทางฝั+ งแผ่นดนิใหญ่ของจีน และเริ+ม
ก่อสรา้งโครงการฝั+งฮ่องกงในปี 2011 โดยชว่งแรกทางการจนีวางแผนใหโ้ครงการแลว้เสร็จ
ภายในปี 2016 แต่ตอ้งประสบกับปัญหาล่าชา้กว่าจะแลว้เสร็จในปี 2017 รวมแลว้ใชเ้วลา
กอ่สรา้งเกอืบ 10 ปี จะไมม่ขีนสง่สาธารณะอยา่งรถไฟฟ้าใหบ้รกิาร จะมเีพยีงรถบัสรับสง่ซึ+งเป็น
ของเอกชนที+ไดรั้บอนุญาตจากทางการใหบ้รกิารเทา่นัKน 

 



  

 

 
จากนัKน นําท่านเขา้สู ่มาเกา๊ ซึ+งเป็นเมอืงที+มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็น

เพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีKยนเป็นชนชาตดิั Kงเดมิ 
จนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที+ 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนีKเพื+อตดิต่อ
คา้ขายกับชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบนีK ที+สําคัญคอืชาวโปรตุเกสไดนํ้าพาเอา
ความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่าง
มากมาย ทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงที+มกีารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก
อยา่งลงตวั จนเรยีกไดว้า่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี"   
  

จากนัKน นําท่านเดนิทางสู่ วดัอาม่า เป็นวัดที+เก่าแก่ที+สุดและเก็บรักษาศลิปะวัตถุเก่าแก่ซึ+งมีมูลค่า
มหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที+คงอยูม่าไดย้าวนานที+สดุของมาเกา๊ ในบรเิวณวัด
มีศาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่
กวนอมิ HALL OF GUANYIN และศาลพระพทุธ ZHENJIAO CHANLIN 
 

 
 

 
จากนัKน ผ่านชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสัมฤทธิrทั Kงองค ์มี

ความสงู 18 เมตรหนักกวา่ 1.8 ตัน ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบัวดงูดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกับ
แดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอรา่มงดงามจับตา เจา้แมก่วนอมิองคน์ีKเป็นเจา้แมก่วนอมิลกูครึ+ง 
คอืปัKนเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แต่วา่กลับมพีระพักตรเ์ป็นหนา้พระแม่มาร ีที+เป็นเชน่นีKก็เพราะวา่
เป็นเจา้แม่กวนอมิที+โปรตุเกสตั Kงใจสรา้งขึKนเพื+อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสที+สง่มอบมา
เกา๊คนืใหก้บัจนี  



  

 

และนําทา่น ชม วหิารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนีKเคยเป็นส่วนหนึ+งของวทิยาลัยเซนตป์อล ซึ+งก่อตั Kงในปี 
1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชีย
ตะวันออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึKนในปี 1580 แต่ถูกทําลายถงึสองครั Kง ในปี 1595 และ 
1601 ตามลําดับ จนกระทั+งเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทั Kงวทิยาลัย และโบสถถ์ูกทําลายจน
เหลือแต่ดา้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์่วนใหญ่ และบันไดดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึ
สไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมอียูท่ี+นี+เพยีงแหง่เดยีวเทา่นัKนในโลก 

 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
   

 
 
 

ถา้เมื+อไหรก่ต็ามที+คณุมาเยอืนมาเกา๊ “ทารต์ไข”่ คอืขนมที+จะตอ้งลองทาน  ถา้ไมไ่ดล้องทาน จะถอื
วา่พลาดมาก เพราะทารต์ไขข่องมาเกา๊ แป้งจะบางและกรอบมาก สว่นสงัขยาจะหอมและหวานแตไ่มม่าก 
ยิ+งถา้ไดท้านตอนที+เพิ+งอบเสร็จรอ้นๆ  บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



  

 

จากนัKน นําท่านเดนิทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพ
ประทับใจกับหอไอเฟล ที+จําลองมาจากฝรั+งเศส  ซึ+งหอไอเฟลที+มาเก๊าถอืไดว้่าเป็นหอไอ
เฟลจําลองที+ใหญ่ที+สดุและเหมอืนจรงิที+สดุในโลก โดยมกีารประดับไฟทั Kงหมด 6,600 ดวง 
และมคีวามสงูถงึ 38 ชั Kน โดยทา่นสามารถขึKนไปชมววิที+ชั Kน 7 และ ชั Kน 37 โดยที+ชั KนนีKทา่นจะ
สามารถมองเห็นประเทศจนี และววิพาโนรามาของฝั+งโคไทของมาเก๊า สามารถขึKนชมววิได ้
ตั Kงแตเ่วลา 11.00 - 22.00 น.  (ไมร่วมคา่ขึTนลฟิท)์  

 
 

 
 
 

นําทา่น เยี+ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ  6 ดาว เชิญ ท่านสัม ผัส
บรรยากาศของลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิ+งอํานวยความสะดวกที+ให ้
ความบันเทงิ และสถานที+ชอ้ปปิKงที+แก
รนด์แคนแนลช๊อป พบกับรา้นคา้แบ
รนด์เนมชื+อดังมากมายกว่า 350 รา้น  
อ า ทิ  Rolex, Emporio Armani, 
Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, 
Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, 
Nike, Puma, Coach, Charles & 
Keith, Converse, Guess เ ป็ น ต ้ น 
น อกจาก ร า้น ค า้แบ รน ด์ เน ม แล ว้ 
ภายในยังมรีา้นอาหารภัตตาคารตา่ง ๆ 
ใหท้า่นไดเ้ลอืกลองทานกวา่   30 รา้น 
ห รือจะเสี+ย งโชคคาสิโน  ซึ+งมีอยู่
ทั Kงหมด 4 โซนใหญ่ แต่ในส่วนของ
คาสโินนัKนเด็กอายตํุากวา่ 20 ปีจะไมส่ามารถเขา้ไปในบรเิวณดา้นในได ้



  

 

หรอืหากทา่นตอ้งการเปลี+ยนบรรยากาศ สามารถนั+งเรอืกอนโดลา่ได ้โดยจะมคีา่ใชจ้า่ย ทา่นละ  128 
เหรยีญฮอ่งกง โดยสามารถนั+งไดลํ้าละ  4 ทา่น  เรอืจะลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรม ใหท้า่นไดช้ม
บรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลาลอ่งประมาณ  15 นาท ี

 
 
 
**อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวกในการเสี�ยงโชค หรอืเลอืกซืTอสนิคา้ ** 

 
22.40 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� FD767 
00.30 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

*********************************************** 
** หากทา่นที+ตอ้งออกตั:วภายใน (เครื+องบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามที+เจา้หนา้ที+ทกุครั Kงกอ่นทําการ 
ออกตั:วเนื+องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี+ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

ราคาจอย
แลนด ์

ไมใ่ชต้ ั�ว 
พกัเดี�ยว

เพิ�ม 

01 - 03 มถินุายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000 

14 - 16 มถินุายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000 

15 - 17 มถินุายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000 

21 - 23 มถินุายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000 

22 - 24 มถินุายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000 

28 - 30 มถินุายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000 

29 ม.ิย. -  01 ก.ค. 2562 13,999 13,999 7,999 4,000 

05 - 07 กรกฏาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

06 - 08 กรกฏาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

12 - 14 กรกฏาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

13 - 15 กรกฏาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

27 -29 กรกฏาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000 

10 - 12 สงิหาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000 



  

 

16 - 18 สงิหาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

17 - 19 สงิหาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

23 - 25 สงิหาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

24 - 26 สงิหาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

30 ส.ค. - 01 ก.ย.  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

31 ส.ค. - 02 ก.ย.  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

06 - 08 กนัยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000 

07 - 09 กนัยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000 

13 - 15 กนัยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000 

14 - 16 กนัยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000 

20 - 22 กนัยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000 

21 - 23 กนัยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000 

11 - 13 ตลุาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000 

12 - 14 ตลุาคม  2562 18,999 18,999 8,999 4,000 

18 - 20 ตลุาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000 

19 - 21 ตลุาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000 

25 - 27 ตลุาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000 

26 - 28 ตลุาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000 

01 - 03 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

02 - 04 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

08 - 10 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

09 - 11 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

15 - 17 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

16 - 18 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

22 - 24 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

23 - 25 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 



  

 

29 พ.ย. - 01 ธ.ค.  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

30 พ.ย. - 02 ธ.ค.  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

05 - 07 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

06 - 08 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

07 - 09 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

08 - 10 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

13 - 15 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

14 - 16 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

20 - 22 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

21 - 23 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

22 - 24 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

27 - 29 ธนัวาคม  2562 19,999 19,999 11,999 5,000 

28 - 30 ธนัวาคม  2562 21,999 21,999 13,999 5,000 

29 - 31 ธนัวาคม  2562 21,999 21,999 11,999 5,000 
30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค.  

2563 23,999 23,999 11,999 5,000 

31 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค.  
2563 23,999 23,999 11,999 5,000 

03 - 05 มกราคม 2563 14,999 14,999 8,999 4,000 

04 - 06 มกราคม 2563 14,999 14,999 8,999 4,000 

10 - 12 มกราคม 2563 15,999 15,999 8,999 4,000 

11 - 13 มกราคม 2563 15,999 15,999 8,999 4,000 

17 - 19 มกราคม 2563 15,999 15,999 8,999 4,000 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก์

ทอ้งถิ�น*** 
** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญ /ทรปิ/ทา่น ** 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 5,900 บาท ** 

 



  

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเที�ยวแหง่เพื�อโปรโมทสนิคา้
พืTนเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิ
เวอรร์ ี� ซึ�งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีน
ชีTแจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซืTอหรอืไมซ่ืTอข ึTนอยู่
กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัTงส ิTน และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงค์
จะเขา้รา้นรฐับาลทุกแหง่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิuในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึTนจากทา่น
เป็นจาํนวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 

• โรงแรมที+พักที+อาจะมีการสลับปรับเปลี+ยนขึKนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

• หมายเหต ุที+ฮอ่งกงมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลกูทัวรท์่านใดสนใจสามารถซืKอ
ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจกไ็มต่อ้งซืKอ โดยไมม่กีารบงัคบัลกุทวัรท์ั Kงส ิKน แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีTรวม 
R คา่ตั:วเครื+องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      
R คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที+ม ี
R คา่นํKาหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      
R คา่รถรับ-สง่ และนําเที+ยวตามรายการ 
R คา่ที+พักตามที+ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
R คา่เขา้ชมสถานที+ตา่งๆ ตามราย  
R คา่อาหารตามมืKอที+ระบใุนรายการ     
R คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
R คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื+อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีTไมร่วม 
T ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที+ระบุ เช่น ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื+องดื+มที+สั+งเพิ+มนอกเหนอืรายการ 
(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
T คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ+น ทา่นละ 200 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
T คา่ภาษีมลูคา่เพิ+ม 7% และภาษีหกั ณ ที+จา่ย 3% 
 
 
 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที+ยวหรอืเอเจนซี+ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่น และชําระมัดจําเป็น
จํานวนเงนิ  10,000 บาทต่อท่านในระยะเวลาที+เดนิทางช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต ์ เพื+อ
สํารองที+นั+ง  

2. นักท่องเที+ยวหรอืเอเจนซี+ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นที+เหลอืทั Kงหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 
วัน กรณีนักท่องเที+ยวหรอืเอเจนซี+ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็ค
ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที+ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์Kนๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บรษัิท ดังนีK วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 



  

 

นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที+รัฐบาลประกาศในปีนัKนๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที+นักทอ่งเที+ยวหรอืเอเจนซี+ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื+อนการเดนิทาง นักทอ่งเที+ยว

หรอืเอเจนซี+(ผูม้ชี ื+อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิ
ที+บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ+งเพื+อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไม่
รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที+ยวหรอืเอเจนซี+ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที+ยวหรอืเอเจนซี+ (ผูม้ชี ื+อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที+บรษัิทอยา่งใด
อย่างหนึ+งเพื+อทําเรื+องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที+ตอ้งการ
ใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื+อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันีK 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที+ชาํระแลว้ทั Kงหมด 
ทั KงนีK ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที+ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที+ชําระแลว้เนื+องในการเตรยีมการจัดการ
นําเที+ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที+ยว เชน่ การสํารองที+นั+งตั:วเครื+องบนิ การจองที+พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที+ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซืKอขาดแบบมีเงื+อนไข หรอืเที+ยวบนิเหมาลํา Charter Flight 
หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัด
จําหรอืคา่บรกิารทั Kงหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บรษัิท ดังนีK วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที+รัฐบาลประกาศในปีนัKนๆถอืวา่เป็นวันหยุดทําการ
ของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที+ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรน์ีKสําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื+อการทอ่งเที+ยวเทา่นัKน 
2. ทัวรน์ีKเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที+ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั Kงหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั Kงหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที+มนัีกทอ่งเที+ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที+ยวหรอืเอเจนซี+ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง
สําหรับประเทศที+ไม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที+มวีซีา่  แตห่าก
ทางนักทอ่งเที+ยวทกุทา่นยนิดทีี+จะชาํระคา่บรกิารเพิ+มจากการที+มนัีกทอ่งเที+ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที+
ทางบรษัิทกําหนดเพื+อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี+จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื+อ นามสกลุ คํา
นําหนา้ชื+อ เลขที+หนังสอืเดนิทาง และอื+นๆ เพื+อใชใ้นการจองตั:วเครื+องบนิ ในกรณีที+นักท่องเที+ยว
หรอืเอเจนซี+มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจํา 



  

 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrในการเปลี+ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื+อให ้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที+เดนิทางจรงิของประเทศที+เดนิทาง ทั KงนีK 
บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที+ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที+เพิ+มขึKนของ
นักท่องเที+ยวที+มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน 
การปฏิวัต ิ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลี+ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื+น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีKคํานวณจากอัตราแลกเปลี+ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที+ทางบรษัิทเสนอราคา 
ดังนัKน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ+มขึKน ในกรณีที+มกีารเปลี+ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี+ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั:วเครื+องบนิ ค่าภาษีเชืKอเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การ
เปลี+ยนแปลงเที+ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  
เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัKน  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที+จะนําตดิตัวขึKนเครื+องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 

มลิลลิติรตอ่ชิKน และรวมกนัทกุชิKนไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ+งมซีปิล็อคปิด
สนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที+ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น
ละ 1 ใบเทา่นัKน ถา้สิ+งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที+กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ที+โหลดใตท้อ้งเครื+องบนิเทา่นัKน  

2. สิ+งของที+มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที+โหลดใตท้อ้งเครื+องบนิเทา่นัKน  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี+ทํามาจากพชื และเนืKอสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก 
ผลไมส้ด ไข ่เนืKอสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื+อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที+จะมาจากสิ+งเหลา่นีK หากเจา้หนา้ที+
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที+สงูมาก  
 

 
 

 
 

 

 

 
 


