ฮ่ องกง นองปิ ง มาเก๊ า 3D2N

เกาะลันเตา-วัดโป่ วหลิน วิคตรอเรี ย พีค-รี พัลส์ เบย์ -วัดแชกงหมิววัดหวังต้ าเซียน – ช้ อปปิ ้ งจิมซาจุ่ย

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่ วหลิน-City gate Outlet

04.00 น
06.30 น.
10.15 น.
กลางวัน

พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจ้ าหน้ าที่ทาการเช็คอินตัว๋
บินลัดฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน FD508
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง นาท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพื่อขึ ้น กระเช้ าลอยฟ้ านองปิ ง 360 องศา
กรณีถ้าลูกค้ าอยากท้ าทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเช้ าจากแบบธรรมดา (พื ้นทึบ) เป็ นกระเช้ าคริ สตัล (พื ้น
กระจกใส) สามารถแจ้ งหัวหน้ าทัวร์ ได้ โดยเพิ่มเงิน ท่านละ 100 เหรี ยญฮ่องกง/เที่ยว
ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน หรือ นิยมเรียกว่ าพระใหญ่ ลันเตา องค์ พระสร้ างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิน้
องค์ พระพุทธรู ปหันพระพักตร์ ไปทางเหนือสู่จีนแผ่ นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว
หากนับรวมฐานแล้ วมีความสูงทัง้ สิน้ 34 เมตร ค่ าก่ อสร้ างพระพุทธรู ป 60 ล้ านเหรี ยญฮ่ องกง โดยพระพุทธรู ปมีชื่อเรี ยก
อย่างไม่เป็ นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสร้ างของหอ
ฟ้าเทียนถานในปั กกิ่ง

นาท่านขอพร พระใหญ่ เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ ทกุ ท่านได้ ตงจิ
ั ้ ตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องสุขภาพ การงาน การเงิน
เนื่องจากองค์พระเป็ นปรางค์ประทานพร จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบนั ไดทอดยาวจานวน
268 ขัน้ บริ เวณฐานพระพุทธรูป เป็ นที่ประดิษฐานของบรมสารี กธาตุ (พระเขี ้ยวแก้ ว) และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อนั เชิญมาจากศรี
ลังกา ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน ้ามัน (ไม่ รวมค่ าเข้ าชม ท่ านละ 60 เหรียญฮ่ องกง) หรื อชมวิวของเกาะลันเตาในมุม
สูงได้ และยังมีรูปปั น้ ของเทพธิดาถวายเครื่ องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยูร่ อบๆ บริ เวณฐานองค์พระ

นอกจากนี ้ท่านยังสามารถเข้ าชม วัดโป่ วหลิน ภายในเป็ นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทัง้ 5 พระองค์ ณ อาคารหมื่น
พุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสตั ว์มงคลตรงมุมของหลังคา ห้ ามนาเครื่ องเซ่นไหว้ ที่ประกอบด้ วยเนื ้อสัตว์เข้ ามาไหว้ เป็ นอันขาด

จากนันให้
้ ท่าน อิสระ ณ บริ เวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง ให้ ท่านได้ อิสระเที่ยวชม ร้ านค้ า ร้ านอาหาร บริ เวณหมู่บ้านจาลอง
แห่งนี ้ท่านจะได้ พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริ ญและวัฒนธรรมดังเดิ
้ มไว้ ได้ อย่างลงตัว
แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกิน แนะนาบัวลอยหยินหยาง บัวลอยที่
ผสมผสานกันได้ อย่างลงตัวระหว่างงาดา (สีดา) กับกระทิ (สีขาว) ให้ ความสด
ชื่นไม่น้อย เรื่ องความอร่อยพูดได้ คาเดียว “ต้ องลอง”

หมายเหตุ : กรณี กระเช้ านองปิ งปิ ดซ่ อ มบ ารุ ง หรื อปิ ดเนื่ องจากสภาพ
อากาศ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็ นรถโค้ ชของอุทยาน
เพื่อนาท่ านขึน้ สู่ยอดเขาแทน และจะทาการคืนเงินค่ าส่ วนต่ างกระเช้ าผู้ใหญ่ ท่านละ 40 เหรียญฮ่ องกง และเด็กท่ านละ
20 เหรียญฮ่ องกง
จากนันให้
้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้ าแบรนด์
เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรื อว่ าจะเป็ น BURBERRY รวมทัง้ รองเท้ ากีฬา
มากมายหลายยี่ห้อ และชัน้ ใต้ ดินจะมี ซุปเปอร์ มาเก็ตขนาดใหญ่ ให้ ท่านได้ เลือกซือ้ สินค้ า ไม่ ว่าจะเป็ น ของกิน ของใช้
หรือว่ าผลไม้ สดๆ จับจ่ ายกันได้ อย่ างจุใจ

*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*
จากนันน
้ าท่านเดินทาง ผ่ านสะพานชิงหม่ า ติดอันดับเป็ นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สดุ เป็ นอันดับ 2 ของโลก และในปั จจุบนั
อยู่ที่อนั ดับที่ 7 ของโลก ตัวสะพานมีความกว้ าง 41 เมตร มีสองชัน้ ชันบนมี
้
เส้ นทางรถวิ่งจานวน 6 ช่องทาง ส่วนชันล่
้ างใช้ สาหรับ
รถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางสารองสาหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริ่ มก่อสร้ างในปี ค.ศ. 1992 แล้ วเสร็ จในปี ค.ศ.
1997 ด้ วยงบประมาณ 7.2 พันล้ านเหรี ยญฮ่องกง

นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่ 2
เช้ า

วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์ เบย์ -วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้ าเซียน – ช้ อปปิ ้ งจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วยติ่มซาขึ ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ ก เป็ นต้ น (2)

จากนันน
้ าท่านขึ ้นสู่เขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิว แสนสวยที่สุดของฮ่ องกง สัมผัสบรรยากาศบริ สุทธิ์สดชื่น
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่ องกงและเกาลูนได้ ทงั ้ เกาะอย่ างชัดเจน จุดนี ้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ ทงั ้
วันซึง่ ในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็ นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้ าง

ตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่ า, ตึกไชน่ าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ตงั ้ ของธุรกิจ ชัน้ นาของฮ่ องกงพร้ อ ม
ทัง้ ถ่ ายภาพอันสวยงามน่ าประทับใจ

จากนันน
้ าท่านนมัสการขอพรสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์เพื่อเป็ นสิริมงคลที่บริ เวณชายหาด รีพัลส์ เบย์ โดยเชื่อว่า ณ บริ เวณหาดรี พลั ส์เบย์ เป็ นจุด
ที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุ ของเกาะฮ่องกง นาท่านเริ่ มขอพร เจ้ าแม่ กวนอิม จากนันน
้ าท่านขอพร เทพเจ้ าไฉ่ ซิงเอี๊ย เทพเจ้ าแห่งโชคลาภ
ความมัน่ คง ทรัพย์สนิ เงินทอง หรื อถ้ าท่านไหนมีลกู ยาก ก็สามารถขอพรเรื่ องลูกจากพระสังฆจาย ได้

จากนันน
้ าท่าน ข้ ามสะพานต่ ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิ่มขึ ้น 3 ปี หรื อคนโสด จะเลือกขอคู่ หรื อขอพรเรื่ องความ
รัก จากเทพเจ้ าแห่งความรักก็ได้ จากนันขอพรเรื
้
่ องการเดินทาง ให้ เดินทางปลอดภัยจาก เจ้ าแม่ ทับทิม จากนันให้
้ ทา่ นได้ รับ พลัง
จากศาลาแปดทิศ ซึง่ ถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สดุ ของฮ่องกง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ ท่านได้ จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้ าแชกง ให้ ท่านได้ ตงั ้ จิตอธิ ษฐานด้ านหน้ าองค์เจ้ าพ่อแชกง
จากนันให้
้ ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกงั หัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง
เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครัง้ จะช่วยปั ดเป่ าสิง่ ชัว่ ร้ ายออกไป และนาพาสิง่ ดีๆเข้ ามา

ตานานวัดแชกง หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า “วัดกังหันลม” เป็ นอีกหนึง่ วัดที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน สร้ างมาตังแต่
้ 300 ปี ก่อน
ตามตานานเล่ากันว่าได้ มีโจรสลัดต้ องการที่จะมาปล้ นชาวบ้ าน เมื่อนายพลแชกงรู้ เข้ าก็ได้ บอกให้ ชาวบ้ านพับกังหันลมแล้ ว
นาไปติดไว้ ที่หน้ าบ้ าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้ จากไปและไม่ได้ ทาการปล้ น ชาวบ้ านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนันช่
้ วยขจัดสิ่งชัว่ ร้ ายที่
กาลังจะเข้ ามา และนาพาสิง่ ดีๆมาสูต่ น จึงได้ สร้ างวัดแชกงแห่งนี ้ชึ ้น เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็ นที่สกั การะบูชาเพื่อไม่ให้ มีสิ่ง
ไม่ได้ เกิดขึ ้น
นาท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ ร่ ี ที่ขึ ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้ รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ ในการเสริ มดวงเรื่ องฮวงจุ้ ย
โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทาเป็ นเครื่ องประดับ ไม่ว่าจะเป็ น จี ้ แหวน กาไล เพื่อให้ เป็ นเครื่ องประดับติดตัว และเสริ ม
ดวงชะตา
นาท่านชม ร้ านหยก มีสินค้ ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กาไลหยก หรื อสัตว์นาโชคอย่างปี่ เสีย่ ะ อิสระให้ ท่านได้ เลือกชื ้อเป็ นของ
ฝาก หรื อเป็ นของที่ระลึก หรื อนาโชคแด่ตวั ท่านเอง

นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรี ยกวัดนี ว้ ่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้ อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วน
ใหญ่เดินทางมาวัดนี ้เพื่อขอพรให้ สขุ ภาพแข็งแรง ไร้ โรคภัย ซึง่ วัดแห่งนี ้เป็ นที่ประดิษฐานของเทพเจ้ าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้ าหลัก
ของวัดคือเทพหวังต้ าเซียน

วิธีการอธิษฐานขอคู่ ขันแรกก็
้
ทานิ ้วตามแบบในรูปเลยเอานิ ้วโป้งกดปลายนิ ้วนาง แล้ วเอานิ ้วก้ อยสอดเข้ าไปในรูของนิ ้วนางทัง้ 2 ข้ าง
ค่อยๆ ทา ใจเย็นๆ ไม่ยากเกินไปแน่นอน ดูจากภาพไม่ต้องตกใจว่าจะทาได้ มยั ้ เพราะบริ เวณด้ านข้ างจะรู ปสาธิตวิธีการอธิษฐาน
โดยละเอียดอีกครัง้
บริ เวณด้ านข้ างวัดจะมีศาลกลางแจ้ งของเทพเจ้ าด้ ายแดง หรื อเทพเจ้ าหยกโหลว หรื อที่ร้ ู จกั กันในนามเทพเจ้ าแห่งจันทรา เทพเจ้ า
แห่งความรัก และการแต่งงาน โดยเทพเจ้ าหยกโหลวจะคอยทาหน้ าที่จดรายชื่อคู่รัก จึงเชื่อกันว่าสมุดที่ผ้ เู ฒ่าถือในมือ คือบัญ ชี
รายชื่อคูร่ ักที่จะได้ รับคาอวยพรให้ อยูค่ กู่ นั อย่างร่มเย็นเป็ นสุข
นาท่าน ช้ อปปิ ้ งสินค้ าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ ท่านได้ เลือกซือ้ สินค้ าแบรนเนมต่ างๆ จากนัน้ อิสระให้ ท่านเต็มอิ่ม
กับการช้ อปปิ ้ งย่ านจิมซาจุ่ยมักจะตัง้ ต้ นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทัง้ เครื่ องหนัง, เครื่ องกีฬา, เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า,
กล้ องถ่ า ยรู ป ฯลฯ และสิ น ค้ าแบบที่ เป็ นของพื น้ เมื อ งฮ่ อ งกงอยู่ด้ วยและตามซอกตึ ก อัน ซับ ซ้ อ นมากมายมี SHOPPING
COMPLEX ขนาดใหญ่ ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้ วยห้ างสรรพสิน ค้ าเรี ยงรายกัน อยู่ และมี ท างเชื่ อมติ ด ต่อ กัน
สามารถเดิ น ทะลุถึ ง กั น ได้ ให้ แบรนด์ ดั ง มากมายให้ ท่ านได้ เลื อ กซื อ้ ไม่ ว่ า จะเป็ น COACH, LONGCHAMP, LOUIS
VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย

*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*
จากนันน
้ าท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่ มต้ นในเวลา 20.00 น. ทุกค่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอด
ตระการตาที่ได้ รับการบันทึกในกินเนสบุ๊ค ว่าเป็ นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของโลกครอบคลุมพื ้นที่อาคารตึกระฟ้า
สาคัญต่างๆที่ตงอยู
ั ้ ่สองฟากฝั่ งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี ้ประดับไปด้ วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสง
สว่างตระการตาเป็ นสีตา่ งๆ แสดงให้ เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง จากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั

นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่ 3
เช้ า

ฮ่ องกง – มาเก๊ า – วัดอาม่ า– เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน
– เวเนเชี่ยน – กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วยติ่มซาขึ ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ ก เป็ นต้ น (4)
นาท่านเดินทางสู่ มาเก๊ า โดยเรื อเฟอร์ รี่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ซึง่ เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน และน่าสนใจใน
อดีตมาเก๊ าเป็ นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี ้ยนเป็ นชนชาติดงเดิ
ั ้ ม จนมาถึงช่วงต้ น
ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้ เดินเรื อเข้ ามายังคาบสมุทรแถบนี ้เพื่อติดต่อค้ าขายกับชาวจีน และมาสร้ างอาณานิคมอยู่ในแถบนี ้ ที่
สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้ นาพาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้ านสถาปั ตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ ามาอย่าง
มากมาย ทาให้ มาเก๊ ากลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรี ยกได้ ว่าเป็ น
"ยุโรปใจกลางเอเชีย"

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่ า เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สดุ และเก็ บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้ มากมายเป็ นอาคาร
สถาปั ตยกรรมที่คงอยู่มาได้ ยาวนานที่สุดของมาเก๊ า ในบริ เวณวัดมีศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF
BENEVOLENCE,ศาลเจ้ าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN

เที่ยง

จากนันผ่
้ านชม เจ้ าแม่ กวนอิมริ มทะเล หรื อเจ้ าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้ างด้ วยทองสัมฤทธิ์ทงองค์
ั้
มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า
1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้ อย สะท้ อนกับแดดเป็ นประกายเรื องรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้ าแม่กวนอิ
มองค์นี ้เป็ นเจ้ าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั น้ เป็ นองค์เจ้ าแม่กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์ เป็ นหน้ าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี ้ก็เพราะว่าเป็ น
เจ้ าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตังใจสร้
้
างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ ให้ กับมาเก๊ าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊ าคืนให้ กับจีน และนาท่านชม วิหาร
เซนต์ ปอล โบสถ์แห่งนี ้เคยเป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึง่ ก่อตังในปี
้
1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตาม
แบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชี ยตะวันออก โบสถ์ เซนต์ ปอลสร้ างขึน้ ในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601
ตามลาดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ ในปี 1835 ทังวิ
้ ทยาลัย และโบสถ์ถกู ทาลายจนเหลือแต่ด้านหน้ าของตึกฐานโบสถ์สว่ นใหญ่ และ
บันไดด้ านหน้ าของตึกแสดงให้ เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านันในโลก
้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

ถ้ าเมื่อไหร่ก็ตามที่คณ
ุ มาเยือนมาเก๊ า “ทาร์ ตไข่” คือขนมทีจ่ ะต้ องลองทาน ถ้ าไม่ได้ ลองทาน จะถือว่าพลาดมาก เพราะทาร์ ต
ไข่ของมาเก๊ า แป้งจะบางและกรอบมาก ส่วนสังขยาจะหอมและหวานแต่ไม่มาก ยิ่งถ้ าได้ ทานตอนที่เพิ่งอบเสร็ จร้ อนๆ บอกได้ เลยว่า
ฟิ นมาก
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO ให้ ท่านได้ สมั ผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จาลองมา
จากฝรั่งเศส ซึ่งหอไอเฟลที่มาเก๊ าถือได้ ว่าเป็ นหอไอเฟลจาลองที่ใหญ่ที่สดุ และเหมือนจริ งที่สดุ ในโลก โดยมีการประดับไฟทังหมด
้
6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชัน้ โดยท่านสามารถขึ ้นไปชมวิวที่ชนั ้ 7 และ ชัน้ 37 โดยที่ชนนี
ั ้ ้ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน
และวิวพาโนรามาของฝั่งโคไทของมาเก๊ า สามารถขึ ้นชมวิวได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 11.00 - 22.00 น. (ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ )

นาท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรู ระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของ
เอเชียภายในพร้ อมสรรพด้ วย สิ่งอานวยความสะดวกที่ให้ ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ ง้ ที่แกรนด์แคนแนลช๊ อป พบกับร้ านค้ าแบ
รนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้ าน อาทิ Rolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari,
Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess เป็ น ต้ น นอกจากร้ านค้ า แบรนด์ เนมแล้ ว ภายในยังมี
ร้ านอาหารภัตตาคารต่างๆ ให้ ทา่ นได้ เลือกลองทานกว่า 30 ร้ าน หรื อจะเสีย่ งโชคคาสิโน ซึง่ มีอยู่ทงหมด
ั้
4 โซนใหญ่ แต่ในส่วนของ
คาสิโนนันเด็
้ กอายุตากว่า 20 ปี จะไม่สามารถเข้ าไปในบริ เวณด้ านในได้

หรื อหากท่านต้ องการเปลี่ยนบรรยากาศ สามารถนัง่ เรื อกอนโดล่าได้ โดยจะมีค่าใช้ จ่าย ท่านละ 128 เหรี ยญฮ่องกง โดย
สามารถนัง่ ได้ ลาละ 4 ท่าน เรื อจะล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ให้ ทา่ นได้ ชมบรรยากาศ 2 ข้ างทาง ใช้ เวลาล่องประมาณ
15 นาที

**อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเสี่ยงโชค หรือเลือกซือ้ สินค้ า **
22.10 น.
23.55 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD767
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
***********************************************

** หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
*** ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ ***
อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่ าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

04 – 06 มกราคม 2562

13,999

13,999

12,999

3,500

05 – 07 มกราคม 2562

13,999

13,999

12,999

3,500

11 – 13 มกราคม 2562

14,999

14,999

13,999

3,500

22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

02 – 04 มีนาคม 2562

14,999

14,999

13,999

3,500

09 – 11 มีนาคม 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

15 – 17 มีนาคม 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

16 – 18 มีนาคม 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

22 – 24 มีนาคม 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

23 – 25 มีนาคม 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

29 – 31 มีนาคม 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

19 – 21 เมษายน 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

20 – 22 เมษายน 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

04 – 06 พฤษภาคม 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

10 – 12 พฤษภาคม 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

25 – 27 พฤษภาคม 2562

14,999

14,999

13,999

3,500

31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562

14,999

14,999

13,999

3,500

***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าธรรมเนียม ค่ าทิป คนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่ าธรรมเนียม ค่ าทิป ท่ านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่ าน

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรั ฐบาลจีนร่ วมกั บการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้ าพืน้ เมือง ในนามของร้ านรั ฐบาล คือ บัว
หิมะ ผ้ าไหม ไข่ มุก ใบชา ใยไผ่ ไหม หยก ซึ่งจาเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริ ษัทฯ จึงอยากเรี ยน
ชีแ้ จงลูกค้ าทุกท่ านว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซือ้ หรื อไม่ ซอื ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มี
การบังคับใดๆ ทัง้ สิน้ และถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านรั ฐบาลจีนทุ กเมือง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บ
ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้ าน
• โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลีย่ นขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้ าเป็ นหลัก
• หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้ วมาจาหน่ายวันสุดท้ ายลูกทัวร์ ทา่ นใดสนใจสามารถซื ้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื ้อ โดย
ไม่มีการบังคับลุกทัวร์ ทงสิ
ั ้ ้น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามราย

 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ใน
ห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 เหรี ยญ/ทริ ป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริ การส่ว นที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชาระ
เงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นก
ั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์
อักษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนก
ั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเ มล์ หรื อ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้ อม
หลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของเงินค่าบริ การ
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของเงินค่าบริ การ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้ วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การ
สารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ

3.

4.

5.

การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทังหมด
้
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษัท
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเที่ยวหรื อ
เอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซา่ และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่
มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่ จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริ ษัทกาหนด
เพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ
เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชาระเงินมัด จา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา
ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้ า เปลีย่ นแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาค่าบริ การเพิ่มขึ ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษี เชื ้อเพลิง ค่าประกั นภัย
สายการบิน การเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของ
บริ ษัทกากับเท่านัน้
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ ้น และรวมกันทุกชิ ้นไม่เกิ น
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติ กใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์

อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่
โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้
ท้ องเครื่ องบินเท่านัน้
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื ้อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื ้อสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพื่อเป็ น
การป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่ เหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

