
 

 

 
 

 
 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet 
04.00 น พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจ้าหน้าท่ีท าการเช็คอิน

ตัว๋ 
06.35 น. บนิลดัฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเท่ียวบนิ FD508  

10.15 น. ถึงสนามบนิ CHEK LAP KOK หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)   จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพ่ือขึน้ กระเช้าลอยฟ้า

นองปิง 360 องศา  

กรณีถ้าลกูค้าอยากท้าทายความหวาดเสียว สามารถอพัเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พืน้ทึบ) เป็นกระเช้าคริสตลั 

(พืน้กระจกใส) สามารถแจ้งหวัหน้าทวัร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ทา่นละ  100 เหรียญฮอ่งกง  

ไปยงัเกาะลนัเตาเพ่ือนมสัการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทอง

สัมฤทธ์ิ 160 ชิน้ องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความ

สูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 

ล้านเหรียญฮ่องกง   โดยพระพุทธรูปมีช่ือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่น

บชูามีความสงูเทา่กบัตกึ  3 ชัน้  ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักก่ิง 

น าท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน  ให้ทกุท่านได้ตัง้จิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสุขภาพ 

การงาน การเงิน เน่ืองจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร  จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึน้ชมฐานองค์พระ

ได้ โดยจะมีบนัไดทอดยาวจ านวน  268 ขัน้  บริเวณฐานพระพทุธรูป เป็นท่ีประดิษฐานของบรมสารีกธาต ุ(พระเขีย้ว

แก้ว)  และพระพทุธรูปหยกขาว ท่ีอนัเชิญมาจากศรีลงักา  ภาพวาดพทุธประวตัโิดยวาดจากสีน า้มนั (ไม่รวมค่าเข้า

ชม ท่านละ  60 เหรียญฮ่องกง)  หรือชมวิวของเกาะลนัเตาในมุมสูงได้  และยงัมีรูปปัน้ของเทพธิดาถวายเคร่ือง

สกัการะตามความเช่ือของนิกายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บริเวณฐานองค์พระ 

นอกจากนีท้่านยงัสามารถเข้าชม วัดโป่วหลิน  ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทัง้ 5 พระองค์ 

ณ อาคารหม่ืนพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว์มงคลตรงมุมของหลังคา ห้ามน าเคร่ืองเซ่นไหว้ท่ีประกอบด้วย

เนือ้สตัว์เข้ามาไหว้เป็นอนัขาด 



 

 

จากนัน้ให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเท่ียวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณ

หมู่บ้านจ าลองแห่งนีท้่านจะได้พบความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวฒันธรรมดัง้เดิมไว้ได้

อยา่งลงตวั  

แวะพกัเหน่ือย หาของอร่อยกิน แนะน าบวัลอยหยินหยาง บวัลอยท่ีผสมผสานกนัได้อย่างลงตวัระหว่างงาด า (สีด า) 

กบักระท ิ(สีขาว) ให้ความสดช่ืนไมน้่อย เร่ืองความอร่อยพดูได้ค าเดียว “ต้องลอง”    

หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเปล่ียนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพ่ือน าท่านขึน้สู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงนิค่าส่วนต่างกระเช้า

ผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และเดก็ท่านละ  20 เหรียญฮ่องกง 

จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้  ท่ีห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิง้สินค้าตามอัธยาศัย กับ 

OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะ

เป็น BURBERRY รวมทัง้รองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชัน้ใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้

ท่านได้เลือกซือ้สินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ 

*อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย* 

จากนัน้น าท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ตดิอนัดบัเป็นสะพานแขวนท่ีมีชว่งกลางยาวท่ีสดุเป็นอนัดบั 2 ของโลก 

และในปัจจบุนัอยู่ท่ีอนัดบัท่ี 7 ของโลก  ตวัสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชัน้ ชัน้บนมีเส้นทางรถวิ่งจ านวน 6 

ช่องทาง ส่วนชัน้ล่างใช้ส าหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรับรถยนต์ ในช่วงฤดมูรสุมอีก 4 ช่องทาง 

เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วยงบประมาณ 7.2 พนัล้านเหรียญฮอ่งกง 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

       
 

 



 

 

วันท่ี 2 วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซ าขึน้ช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ ง  ก๋วยเต๋ียวหลอด 

โจ๊ก เป็นต้น (2)   
จากนัน้น าท่านขึน้สู่เขา  VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยที่ สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศ

บริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทัง้เกาะอย่างชัดเจน จุดนี ้

สามารถมาชมวิวเมืองฮอ่งกงได้ทัง้วนัซึ่งในแตล่ะช่วงเวลาก็จะมีวิวท่ีสวยงามแตกตา่งกนัไป วิวท่ีมองเห็นก็จะเป็นวิว

ของตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาท ิตกึเซ็นทรัลพลาซ่า, ตกึไชน่าแบงค์

และตกึอ่ืนๆ อันเป็นท่ีตัง้ของธุรกิจ ชัน้น าของฮ่องกงพร้อมทัง้ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 

จากนัน้น าทา่นนมสัการขอพรสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิเพ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเช่ือวา่ ณ บริเวณหาดรี

พลัส์เบย์ เป็นจดุท่ีมีฮวงจุ้ยท่ีดีท่ีสดุของเกาะฮ่องกง น าทา่นเร่ิมขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากนัน้น าท่านขอพร เทพเจ้า

ไฉ่ซิงเอี๊ย  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมัน่คง ทรัพย์สินเงินทอง  หรือถ้าท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเร่ืองลูก

จากพระสังฆจาย ได้ 

จากนัน้น าท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเช่ือกนัว่าข้ามหนึ่งครัง้จะมีอายเุพิ่มขึน้ 3 ปี  หรือคนโสด จะเลือกขอคู ่หรือ

ขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจ้าแห่งความรักก็ได้  จากนัน้ขอพรเร่ืองการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภัยจาก เจ้าแม่

ทับทมิ จากนัน้ให้ทา่นได้รับ พลังจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถือวา่เป็นจดุรวมรับพลงัท่ีดีท่ีสดุของฮอ่งกง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จดุธูปขอพร สกัการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตัง้จิตอธิษฐานด้านหน้าองค์

เจ้าพ่อแชกง จากนัน้ให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหนั 4 ใบพดั แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพ

แข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครัง้ จะช่วยปัดเป่าสิ่งชัว่ร้ายออกไป 

และน าพาสิ่งดีๆเข้ามา 

ต านานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “วดักังหนัลม” เป็นอีกหนึ่งวดัท่ีมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน สร้างมาตัง้แต ่

300 ปีก่อน ตามต านานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการท่ีจะมาปล้นชาวบ้าน เม่ือนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้

ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วน าไปติดไว้ท่ีหน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลดัได้จากไปและไม่ได้ท าการปล้น ชาวบ้านจึงมี

ความเช่ือว่ากังหนัลมนัน้ช่วยขจดัสิ่งชัว่ร้ายท่ีก าลงัจะเข้ามา และน าพาสิ่งดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้างวดัแชกงแห่งนีช้ึน้ 

เพ่ือระลกึถึงนายพลแชกง และเป็นท่ีสกัการะบชูาเพ่ือไมใ่ห้มีสิ่งไมไ่ด้เกิดขึน้ 



 

 

น าท่านเย่ียมชม  โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีขึน้ช่ือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ีได้รับรางวลัอนัดบัเย่ียม และใช้ในการ

เสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบั ไม่ว่าจะเป็น จี ้ แหวน  ก าไล 

เพ่ือให้เป็นเคร่ืองประดบัตดิตวั และเสริมดวงชะตา 

น าท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก  หรือสตัว์น าโชคอย่างป่ีเส่ียะ  อิสระให้ท่านได้

เลือกชือ้เป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลกึ หรือน าโชคแดต่วัทา่นเอง  

น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ ง จะเรียกวดันีว้่า หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดย

ชาวฮอ่งกงสว่นใหญ่เดินทางมาวดันีเ้พ่ือขอพรให้สขุภาพแข็งแรง ไร้โรคภยั ซึง่วดัแห่งนีเ้ป็นท่ีประดษิฐานของเทพเจ้า

จีนหลายองค์อยา่งเทพเจ้าหลกัของวดัคือเทพหวงัต้าเซียน 

วิธีการอธิษฐานขอคู ่ขัน้แรกก็ท านิว้ตามแบบในรูปเลยเอานิว้โปง้กดปลายนิว้นาง แล้วเอานิว้ก้อยสอดเข้าไปในรูของ

นิว้นางทัง้ 2 ข้าง ค่อยๆ ท า ใจเย็นๆ ไม่ยากเกินไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ต้องตกใจว่าจะท าได้มัย้ เพราะบริเวณ

ด้านข้างจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีกครัง้ 

บริเวณด้านข้างวดัจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว หรือท่ีรู้จกักันในนามเทพเจ้าแห่ง
จนัทรา เทพเจ้าแห่งความรัก และการแต่งงาน โดยเทพเจ้าหยกโหลวจะคอยท าหน้าท่ีจดรายช่ือคู่รัก จึงเช่ือกันว่า
สมดุท่ีผู้ เฒา่ถือในมือ คือบญัชีรายช่ือคูรั่กท่ีจะได้รับค าอวยพรให้อยู่คูก่นัอยา่งร่มเย็นเป็นสขุ  
น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนัน้อิสระ
ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยมักจะตัง้ต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย  มีร้านขายของทัง้เคร่ืองหนัง, 
เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบท่ีเป็นของพืน้เมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอก
ตึกอันซับซ้อนมากมายมี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ ช่ือ  OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วย
ห้างสรรพสินค้าเรียงรายกนัอยู่ และมีทางเช่ือมติดตอ่กนัสามารถเดินทะลถุึงกนัได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่าน
ได้เลือกซือ้ ไม่ ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, 
BOSSINI และอีกมากมาย *อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย* 
จากนัน้น าท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน  การแสดง

มลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีได้รับการบนัทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่ งใหญ่ท่ีสดุของ

โลกครอบคลุมพืน้ท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆท่ีตัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี ้

ประดบัไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสีตา่งๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอนัคกึคกั

ของฮอ่งกง 



 

 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

                 

วันที่ 3 ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล 
เดอะปาริเซียน – เวเนเช่ียน – กรุงเทพฯ 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัห้องอาหารโรงแรม (4) 
น าทา่นเดนิทางสู่ มาเก๊า โดยรถบัสสาธารณะ เพ่ือข้ามสะพานข้ามทะเลยาวท่ีสดุในโลก สะพานฮ่องกง-จูไห่-มา

เก๊า (HKZMB) มีความยาว 55 กิโลเมตร ซึ่งรวมถึงสะพานถนนวนเวียน และอุโมงค์ใต้ทะเล เช่ือมต่อเกาะลันเตา

ของฮอ่งกง เมืองจไูห่ และมาเก๊า ในพืน้ท่ีเกรทเตอร์ เบย์ (Greater Bay Area) โดยข้ามทะเลบริเวณปากแมน่ า้จเูจียง 

ช่วงหนึ่งของสะพานลงอุโมงค์ใต้ทะเล เป็นความยาว 7 กิโลเมตร ลึกลงไปใต้ก้นอ่าวราว 44.5 เมตร สะพานได้ถูก

ออกแบบให้ทนตอ่แผ่นดนิไหวและไต้ฝุ่ น โดยมีการใช้เหล็กในการก่อสร้างมากถึง 4 แสนตนั ซึง่เทียบได้กบัการสร้าง

หอไอเฟลถึง 60 แห่ง ใช้งบก่อสร้างมากถึง 20 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 6 แสนล้านบาท) โดยในเร่ิมก่อสร้างในปี 

2009 ทางฝ่ังแผ่นดินใหญ่ของจีน และเร่ิมก่อสร้างโครงการฝ่ังฮ่องกงในปี 2011 โดยช่วงแรกทางการจีนวางแผนให้

โครงการแล้วเสร็จภายในปี 2016 แตต้่องประสบกบัปัญหาลา่ช้ากว่าจะแล้วเสร็จในปี 2017 รวมแล้วใช้เวลาก่อสร้าง

เกือบ 10 ปี จะไม่มีขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าให้บริการ จะมีเพียงรถบสัรับส่งซึ่งเป็นของเอกชนท่ีได้รับอนญุาต

จากทางการให้บริการเทา่นัน้ 

จากนัน้น าท่านเข้าสู่ มาเก๊า ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีประวตัิศาสตร์อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่
หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดิม จนมาถึงชว่งต้นศตวรรษท่ี 
16 ชาวโปรตเุกสได้เดนิเรือเข้ามายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พ่ือติดตอ่ค้าขายกบัชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยูใ่นแถบ
นี ้ท่ีส าคัญคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและ
ตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรียกได้วา่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชีย"   



 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้
มากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีคงอยู่มาได้ยาวนานท่ีสุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้ มประตู GATE 
PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระ
พทุธ ZHENJIAO CHANLIN 
จากนัน้ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสมัฤทธ์ิทัง้องค์ มีความสงู 18 
เมตรหนกักว่า 1.8 ตนั ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบวัดงูดงามอ่อนช้อย สะท้อนกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง
อร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นีเ้ป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกคร่ึง คือปั ้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลบัมีพระ
พกัตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นนีก็้เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมท่ีโปรตเุกสตัง้ใจสร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์ให้กับ
มาเก๊าในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน และน าท่านชม  วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนีเ้คยเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยาลยัเซนต์ปอล ซึ่งก่อตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของ
เอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึน้ในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ 
จนกระทัง่เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทัง้วิทยาลยั และโบสถ์ถกูท าลายจนเหลือแตด้่านหน้าของตกึฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ 
และบนัไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยู่ท่ีน่ีเพียงแห่งเดียว
เทา่นัน้ในโลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)   
ถ้าเม่ือไหร่ก็ตามท่ีคณุมาเยือนมาเก๊า “ทาร์ตไข”่ คือขนมท่ีจะต้องลองทาน  ถ้าไมไ่ด้ลองทาน จะถือวา่พลาดมาก 
เพราะทาร์ตไขข่องมาเก๊า แปง้จะบางและกรอบมาก ส่วนสงัขยาจะหอมและหวานแตไ่มม่าก ย่ิงถ้าได้ทานตอนท่ีเพิ่ง
อบเสร็จร้อนๆ  บอกได้เลยวา่ ฟินมาก   
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ให้ท่านได้สมัผสับรรยากาศและเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอ
เฟล ท่ีจ าลองมาจากฝร่ังเศส  ซึ่งหอไอเฟลท่ีมาเก๊าถือได้ว่าเป็นหอไอเฟลจ าลองท่ีใหญ่ท่ีสดุและเหมือนจริงท่ีสดุใน
โลก โดยมีการประดบัไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมีความสงูถึง 38 ชัน้ โดยท่านสามารถขึน้ไปชมวิวท่ีชัน้ 7 และ ชัน้ 
37 โดยท่ีชัน้นีท้่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเก๊า สามารถขึน้ชมวิวได้
ตัง้แตเ่วลา 11.00 - 22.00 น.  (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์)  
น าท่านเย่ียมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญท่านสมัผสับรรยกาศของลาสเวกสั
แห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีให้ความบนัเทิง และสถานท่ีช้อปปิง้ท่ีแกรนด์
แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมช่ือดังมากมายกว่า 350 ร้าน  อาทิ Rolex, Emporio Armani, Gucci, 
HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, 
Converse, Guess เป็นต้น นอกจากร้านค้าแบรนด์เนมแล้ว ภายในยงัมีร้านอาหารภัตตาคารตา่งๆ ให้ท่านได้เลือก



 

 

ลองทานกว่า   30 ร้าน หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ แตใ่นส่วนของคาสิโนนัน้เด็กอายตุ ากว่า 
20 ปีจะไมส่ามารถเข้าไปในบริเวณด้านในได้ 
หรือหากทา่นต้องการเปล่ียนบรรยากาศ สามารถนัง่เรือกอนโดล่าได้ โดยจะมีคา่ใช้จา่ย ท่านละ  128 เหรียญฮ่องกง 
โดยสามารถนัง่ได้ล าละ  4 ท่าน  เรือจะล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ให้ท่านได้ชมบรรยากาศ  2 ข้างทาง  
ใช้เวลาล่องประมาณ  15 นาที **อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเส่ียงโชค หรือเลือกซือ้
สินค้า ** 

22.40 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี FD767 

00.30 น.    คณะเดนิทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 

     
 

*********************************************** 
** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

ราคาจอยแลนด์ 
ไม่ใช้ตั๋ว 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

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

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

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

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

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

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



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

ราคาจอยแลนด์ 
ไม่ใช้ตั๋ว 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

29 มิ.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 สิงหาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000 

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

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

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

24 - 26 สิงหาคม  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 กันยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

ราคาจอยแลนด์ 
ไม่ใช้ตั๋ว 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

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

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

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

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

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

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

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

23 - 25 พฤศจิกายน  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 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29 - 31 ธันวาคม  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 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

ราคาจอยแลนด์ 
ไม่ใช้ตั๋ว 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

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 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน ** 
** ราคาเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท ** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเพื่อโปรโมทสินค้าพืน้เมือง ในนามของ
ร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และร้านจิวเวอร์ร่ี ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรม
ทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน
ทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถ้าหากลูกค้าไม่มี
ความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกแห่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็น
จ านวนเงนิ 300 เหรียญ / คน / ร้าน 

• โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 
• หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวนัสุดท้ายลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้แต่ถ้าท่านใดไม่

สนใจก็ไมต้่องซือ้ โดยไมมี่การบงัคบัลกุทวัร์ทัง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.      
 คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามราย  
 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบใุนรายการ     
 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 



 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่
ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ทา่นละ 200 เหรียญ/ทริป/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทตอ่ท่าน และช าระมดัจ าเป็นจ านวนเงิน  10,000 

บาทตอ่ทา่นในระยะเวลาท่ีเดนิทางชว่งเทศกาลปีใหม ่และสงกรานต์  เพ่ือส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไมว่่ากรณีใดๆ 
ให้ถือวา่นกัทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดนิทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง
ศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้ มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพ่ือแจ้งยกเลิกการ
จองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหน้าสมดุ
บญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของเงินคา่บริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของเงินคา่บริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 



 

 

ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่
นกัทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจันทร์ ถึง
ศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางไมถ่ึง 15 คน  
เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบไุว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือ
ถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัทอ่งเท่ียวร่วมเดนิทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดนิทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนกัท่องเท่ียว
สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลิง คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ  



 

 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตมี่เอกสารลงนาม
โดยผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้  

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่า
ท่ีก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้  

2. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เนือ้สตัว์ 
ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัโรคตดิตอ่ท่ีจะมาจากสิ่งเหลา่นี ้หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียคา่ปรับในอตัราท่ีสงูมาก  

 

 
 

 
 

 

 

 
 


