
 

 

ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3D2N 
 
 

 
 
 
 

เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน วคิตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- 

วัดหวังต้าเซียน – ช้อปป้ิงจมิซาจุ่ย 

 

 



 

 

 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–เกาะลนัเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet 
 
04.00 น พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจ้าหน้าที่ท าการเช็คอินตัว๋ 
06.30 น. บินลดัฟา้สู ่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน FD508  

10.15 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าทา่นออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (1)   จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่สถานีตงชุง เพื่อขึน้ กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา  

กรณีถ้าลกูค้าอยากท้าทายความหวาดเสียว สามารถอพัเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พืน้ทึบ) เป็นกระเช้าคริสตลั (พืน้

กระจกใส) สามารถแจ้งหวัหน้าทวัร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ทา่นละ  100 เหรียญฮ่องกง/เที่ยว  

ไปยงัเกาะลนัเตาเพื่อนมสัการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธ์ิ 160 ชิน้ 

องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่ จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว 

หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง   โดยพระพทุธรูปมีช่ือเรียก

อยา่งไมเ่ป็นทางการวา่ พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแทน่บชูามีความสงูเทา่กบัตึก  3 ชัน้  ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอ

ฟา้เทียนถานในปักก่ิง 



 

 

 

น าทา่นขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน  ให้ทกุท่านได้ตัง้จิตอธิษฐานขอพรไมว่่าจะเป็นเร่ืองสขุภาพ การงาน การเงิน 

เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร  จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึน้ชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบนัไดทอดยาวจ านวน  

268 ขัน้  บริเวณฐานพระพทุธรูป เป็นท่ีประดิษฐานของบรมสารีกธาต ุ(พระเขีย้วแก้ว)  และพระพทุธรูปหยกขาว ท่ีอนัเชิญมาจากศรี

ลงักา  ภาพวาดพทุธประวตัิโดยวาดจากสนี า้มนั (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ  60 เหรียญฮ่องกง)  หรือชมวิวของเกาะลนัเตาในมมุ

สงูได้  และยงัมีรูปปัน้ของเทพธิดาถวายเคร่ืองสกัการะตามความเช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยูร่อบๆ บริเวณฐานองค์พระ 



 

 

 

นอกจากนีท้่านยงัสามารถเข้าชม วัดโป่วหลิน  ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทัง้ 5 พระองค์ ณ อาคารหมื่น

พทุธ  โดยบนหลงัคาวดัจะมีสตัว์มงคลตรงมมุของหลงัคา ห้ามน าเคร่ืองเซน่ไหว้ที่ประกอบด้วยเนือ้สตัว์เข้ามาไหว้เป็นอนัขาด 

 



 

 

 

จากนัน้ให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจ าลอง

แหง่นีท้า่นจะได้พบความสนกุที่สามารถผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดัง้เดิมไว้ได้อยา่งลงตวั  

แวะพกัเหน่ือย หาของอร่อยกิน แนะน าบวัลอยหยินหยาง บวัลอยที่

ผสมผสานกนัได้อยา่งลงตวัระหวา่งงาด า (สดี า) กบักระท ิ(สขีาว) ให้ความสด

ช่ืนไมน้่อย เร่ืองความอร่อยพดูได้ค าเดียว “ต้องลอง”    

  

หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพ

อากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน 

เพื่อน าท่านขึน้สู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ  

20 เหรียญฮ่องกง 

จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ ที่ห้างดงั CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิง้สินค้าตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินค้าแบรนด์

เนมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทัง้รองเท้ากีฬา

มากมายหลายยี่ห้อ และชัน้ใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ 

หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ 



 

 

*อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย* 

จากนัน้น าทา่นเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอนัดบัเป็นสะพานแขวนท่ีมีช่วงกลางยาวที่สดุเป็นอนัดบั 2 ของโลก และในปัจจบุนั

อยู่ที่อนัดบัที่ 7 ของโลก  ตวัสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชัน้ ชัน้บนมีเส้นทางรถวิ่งจ านวน 6 ช่องทาง สว่นชัน้ลา่งใช้ส าหรับ

รถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรับรถยนต์ ในช่วงฤดมูรสมุอีก 4 ช่องทาง เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 

1997 ด้วยงบประมาณ 7.2 พนัล้านเหรียญฮ่องกง 

 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ 2 วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมวิ- วัดหวงัต้าเซียน – ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยติ่มซ าขึน้ช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก เป็นต้น (2)   

 

 

จากนัน้น าท่านขึน้สู่เขา  VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยที่ สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธ์ิสดชื่น 

สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทัง้เกาะอย่างชัดเจน จดุนีส้ามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทัง้

วนัซึง่ในแตล่ะช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกนัไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสงูระฟา้ของฮ่องกง ที่ ก่อสร้าง



 

 

ตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตัง้ของธุรกิจ ชัน้น าของฮ่องกงพร้อม

ทัง้ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 

 

จากนัน้น าทา่นนมสัการขอพรสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิเพื่อเป็นสริิมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเช่ือวา่ ณ บริเวณหาดรีพลัส์เบย์ เป็นจดุ

ที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุของเกาะฮ่องกง น าท่านเร่ิมขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากนัน้น าท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย  เทพเจ้าแหง่โชคลาภ 

ความมัน่คง ทรัพย์สนิเงินทอง  หรือถ้าทา่นไหนมีลกูยาก ก็สามารถขอพรเร่ืองลกูจากพระสังฆจาย ได้  

 



 

 

จากนัน้น าท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเช่ือกนัว่าข้ามหนึ่งครัง้จะมีอายเุพิ่มขึน้ 3 ปี  หรือคนโสด จะเลอืกขอคู่ หรือขอพรเร่ืองความ

รัก จากเทพเจ้าแหง่ความรักก็ได้  จากนัน้ขอพรเร่ืองการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภยัจาก เจ้าแม่ทับทิม จากนัน้ให้ทา่นได้รับ พลัง

จากศาลาแปดทิศ ซึง่ถือวา่เป็นจดุรวมรับพลงัที่ดีที่สดุของฮ่องกง 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
 

ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สกัการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตัง้จิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง 

จากนัน้ให้ท่านหมนุกงัหนัทองแดงจะมีกงัหนั 4 ใบพดั แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภยั, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง 

เช่ือกนัวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครัง้ จะช่วยปัดเป่าสิง่ชัว่ร้ายออกไป และน าพาสิง่ดีๆเข้ามา 



 

 

 

ต านานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ “วดักงัหนัลม” เป็นอีกหนึง่วดัที่มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน สร้างมาตัง้แต่ 300 ปีก่อน 

ตามต านานเลา่กนัวา่ได้มีโจรสลดัต้องการท่ีจะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกงัหนัลมแล้ว

น าไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลดัได้จากไปและไม่ได้ท าการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเช่ือว่ากงัหนัลมนัน้ช่วยขจดัสิ่งชัว่ร้ายที่

ก าลงัจะเข้ามา และน าพาสิง่ดีๆมาสูต่น จึงได้สร้างวดัแชกงแหง่นีช้ึน้ เพื่อระลกึถึงนายพลแชกง และเป็นท่ีสกัการะบชูาเพื่อไม่ให้มีสิ่ง

ไมไ่ด้เกิดขึน้ 

น าทา่นเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอร์ร่ี ที่ขึน้ช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที่ได้รับรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ ย 

โดยการยอ่ใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบั ไม่ว่าจะเป็น จี ้ แหวน  ก าไล เพื่อให้เป็นเคร่ืองประดบัติดตวั และเสริม

ดวงชะตา 

น าท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก  หรือสตัว์น าโชคอย่างป่ีเสีย่ะ  อิสระให้ท่านได้เลือกชือ้เป็นของ

ฝาก หรือเป็นของที่ระลกึ หรือน าโชคแดต่วัทา่นเอง  



 

 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ ง จะเรียกวดันีว้่า หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงสว่น

ใหญ่เดินทางมาวดันีเ้พื่อขอพรให้สขุภาพแข็งแรง ไร้โรคภยั ซึง่วดัแห่งนีเ้ป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลกั

ของวดัคือเทพหวงัต้าเซียน 

 

วิธีการอธิษฐานขอคู ่ขัน้แรกก็ท านิว้ตามแบบในรูปเลยเอานิว้โปง้กดปลายนิว้นาง แล้วเอานิว้ก้อยสอดเข้าไปในรูของนิว้นางทัง้ 2 ข้าง 

ค่อยๆ ท า ใจเย็นๆ ไม่ยากเกินไปแน่นอน  ดจูากภาพไม่ต้องตกใจว่าจะท าได้มัย้ เพราะบริเวณด้านข้างจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐาน

โดยละเอียดอีกครัง้ 

บริเวณด้านข้างวดัจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว หรือที่รู้จกักนัในนามเทพเจ้าแห่งจนัทรา เทพเจ้า
แห่งความรัก และการแต่งงาน โดยเทพเจ้าหยกโหลวจะคอยท าหน้าที่จดรายช่ือคู่รัก จึงเช่ือกันว่าสมุดที่ผู้ เฒ่าถือในมือ คือบญัชี
รายช่ือคูรั่กที่จะได้รับค าอวยพรให้อยูคู่ก่นัอยา่งร่มเย็นเป็นสขุ  
น าทา่น ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนัน้อิสระให้ท่านเต็มอิ่ม
กับการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยมักจะตัง้ต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทัง้เคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, 
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่ เป็นของพืน้เมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี  SHOPPING 

COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเช่ือมติดต่อกัน
สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ ไม่ว่าจะเป็น   COACH, LONGCHAMP, LOUIS 
VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 



 

 

*อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย* 
 
จากนัน้น าทา่นชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน  การแสดงมลัติมีเดียสดุยอด

ตระการตาที่ได้รับการบนัทึกในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สดุของโลกครอบคลมุพืน้ที่อาคารตึกระฟ้า

ส าคญัต่างๆที่ตัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหลา่นีป้ระดบัไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะสอ่งแสง

สวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง จากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั 

 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยติ่มซ าขึน้ช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก เป็นต้น (4) 
น าทา่นเดินทางสู ่มาเก๊า โดยเรือเฟอร์ร่ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ซึง่เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน และนา่สนใจใน
อดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจีย้นเป็นชนชาติดัง้เดิม จนมาถึงช่วงต้น
ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตเุกสได้เดินเรือเข้ามายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พื่อติดต่อค้าขายกบัชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี ้ที่
ส าคญัคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเข้ามาอย่าง
มากมาย ท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตวั จนเรียกได้ว่าเป็น 
"ยโุรปใจกลางเอเชีย"     



 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่วัดอาม่า เป็นวดัที่เก่าแก่ที่สดุและเก็บรักษาศิลปะวตัถเุก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมายเป็นอาคาร
สถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวดัมีศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF 
BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแมก่วนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพทุธ ZHENJIAO CHANLIN 
 

 
 

จากนัน้ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสมัฤทธ์ิทัง้องค์ มีความสงู 18 เมตรหนกักว่า 
1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามออ่นช้อย สะท้อนกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลอืงอร่ามงดงามจบัตา เจ้าแมก่วนอิ
มองค์นีเ้ป็นเจ้าแมก่วนอิมลกูคร่ึง คือปัน้เป็นองค์เจ้าแมก่วนอิม แตว่า่กลบัมีพระพกัตร์เป็นหน้าพระแมม่ารี ท่ีเป็นเช่นนีก็้เพราะวา่เป็น
เจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตัง้ใจสร้างขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน และน าท่านชม  วิหาร
เซนต์ปอล โบสถ์แหง่นีเ้คยเป็นสว่นหนึง่ของวิทยาลยัเซนต์ปอล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตาม
แบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึน้ในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 
ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทัง้วิทยาลยั และโบสถ์ถกูท าลายจนเหลอืแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์สว่นใหญ่ และ
บนัไดด้านหน้าของตกึแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียงแหง่เดียวเทา่นัน้ในโลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (5)   
 



 

 

 
 

ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คณุมาเยือนมาเก๊า “ทาร์ตไข”่ คือขนมทีจ่ะต้องลองทาน  ถ้าไมไ่ด้ลองทาน จะถือวา่พลาดมาก เพราะทาร์ต
ไขข่องมาเก๊า แปง้จะบางและกรอบมาก สว่นสงัขยาจะหอมและหวานแตไ่มม่าก ยิ่งถ้าได้ทานตอนท่ีเพิ่งอบเสร็จร้อนๆ  บอกได้เลยวา่ 
ฟินมาก   
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่THE PARISIAN MACAO  ให้ท่านได้สมัผสับรรยากาศและเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล ท่ีจ าลองมา
จากฝร่ังเศส  ซึ่งหอไอเฟลที่มาเก๊าถือได้ว่าเป็นหอไอเฟลจ าลองที่ใหญ่ที่สดุและเหมือนจริงที่สดุในโลก โดยมีการประดบัไฟทัง้หมด 
6,600 ดวง และมีความสงูถึง 38 ชัน้ โดยท่านสามารถขึน้ไปชมวิวที่ชัน้ 7 และ ชัน้ 37 โดยที่ชัน้นีท้า่นจะสามารถมองเห็นประเทศจีน 
และวิวพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเก๊า สามารถขึน้ชมวิวได้ตัง้แตเ่วลา 11.00 - 22.00 น.  (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์)  



 

 

 
 
น าท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสมัผสับรรยกาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของ
เอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้ความบนัเทิง และสถานท่ีช้อปปิง้ที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกบัร้านค้าแบ
รนด์เนมช่ือดงัมากมายกว่า 350 ร้าน  อาทิ Rolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, 
Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess เป็นต้น นอกจากร้านค้าแบรนด์เนมแล้ว ภายในยังมี
ร้านอาหารภตัตาคารตา่งๆ ให้ทา่นได้เลอืกลองทานกวา่   30 ร้าน หรือจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มีอยู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ แตใ่นสว่นของ
คาสโินนัน้เด็กอายตุ ากวา่ 20 ปีจะไมส่ามารถเข้าไปในบริเวณด้านในได้ 
 

 หรือหากท่านต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ สามารถนัง่เรือกอนโดลา่ได้ โดยจะมีค่าใช้จ่าย ท่านละ  128 เหรียญฮ่องกง โดย
สามารถนัง่ได้ล าละ  4 ทา่น  เรือจะลอ่งไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ให้ทา่นได้ชมบรรยากาศ  2 ข้างทาง  ใช้เวลาลอ่งประมาณ  
15 นาที 
 



 

 

**อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเสี่ยงโชค หรือเลือกซือ้สนิค้า ** 
 
22.10 น.    บินลดัฟา้กลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD767 

23.55 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

*********************************************** 
 
 

** หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

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 กุมภาพนัธ์ 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

23 – 25 กุมภาพนัธ์ 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

02 – 04 มนีาคม 2562 14,999 14,999 13,999 3,500 

09 – 11 มนีาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

15 – 17 มนีาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

16 – 18 มนีาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

22 – 24 มนีาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

23 – 25 มนีาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

29 – 31 มนีาคม 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 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน 
 
 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพืน้เมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัว
หิมะ ผ้าไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียน
ชีแ้จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / ร้าน 

• โรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 

• หมายเหต ุที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถา่ยรูปแล้วมาจ าหนา่ยวนัสดุท้ายลกูทวัร์ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได้แตถ้่าทา่นใดไมส่นใจก็ไมต้่องซือ้ โดย
ไมม่ีการบงัคบัลกุทวัร์ทัง้สิน้ แต่เป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.      
 คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามราย  



 

 

 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     
 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ทา่นละ 200 เหรียญ/ทริป/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อส ารองที่นัง่  
2. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมช่ าระ

เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยา่งใดอย่างหนึง่เพื่อแจ้งยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเ ป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อม
หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน 
โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของเงินคา่บริการ 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของเงินคา่บริการ 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น การ
ส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไมถ่ึง 15 คน  
 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไมว่่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเ ข้า-
ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้กบันกัท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไมม่ีวีซา่  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่
มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนด
เพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสอืเดินทาง และอื่นๆ 
เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และเวลา 
ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลา่ช้า เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับ
ราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกันภยั
สายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตม่ีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ
บริษัทก ากบัเทา่นัน้  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิ น 

1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ 



 

 

อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  

2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลติภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข ่เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก  

 

 
 

 
 

 

 

 
 


