
      
 
 
 

 

 

สดุคุม้..มาเกา๊ ฮอ่งกง ลนัเตา พคีแทรม  
4 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) 

 
  
  

 

             • ชมมรดกโลก ชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล กราบไหวเ้จา้แมท่บัทมิที ่วดัอามา่ 

           • ถา่ยรปูกบัซากประตูโบสถเ์ซนตป์อลและเซนาโดส้แควร ์

           • ชมิขนมทารต์ไขข่ ึน้ชือ่ของมาเก๊า ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian Resort 

           • ไหวพ้ระใหญล่นัเตาเกาะลนัเตา  

           • ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิ และองคเ์ทพเจา้องคอ์ ืน่ ๆ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์

           • ไหวพ้ระทีว่ดัชือ่ดงั ณ วดัหวงัตา้เซยีน วดัแชกงหมวิ ส านกันางช ีวดัทีข่ ึน้ชือ่ของชาวฮอ่งกง 

           • อสิระชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้มากมาย อาท ิเลดีม้ารเ์ก็ต ถนนนาธาน 

           • พกัฮอ่งกง 2 คนื , มาเกา๊ 1 คนื 

           • ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง แบบติม่ซ า กบัโจก๊ละมนุล ิน้ และ หา่นยา่ง 

           • รวมคา่ขึน้กระเชา้นองปิง , รถรางพคีแทรม(ขาชึน้) 

 

       ก าหนดการเดนิทาง                                                                                  
 

วนัที ่: 02-05 สงิหาคม  2561 20,900.- 

วนัที ่: 09-12 สงิหาคม  2561 22,900.- 

วนัที ่: 16-19 สงิหาคม  2561 20,900.- 

วนัที ่: 23-26 สงิหาคม  2561 20,900.- 

วนัที ่: 30 สงิหาคม – 02 กนัยายน  2561 20,900.- 

 

 เร ิม่เพยีง 20,900.- 
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      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 
กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – โบสถเ์ซ็นตป์อล  
วดัอามา่ – เวเนเชีย่น 

✈ O X 
Taipa Square หรอื
เทยีบเทา่ 

2. มาเกา๊ – ฮอ่งกง – กระเชา้นอง – ซติีเ้กทเอาทเ์ลท O O X 
Panda Hotel      
หรอืเทยีบเทา่ 

3. 

ยอดเขาวคิตอเรยีพคี (น ัง่รถรางพคีแทรม) – หาดรพีสัเบย ์ 

อสิระชอ้ปป้ิงตลาด เลดีม้ารเ์ก็ต – Symphony of Lights [ชมแสดง

ไฟ]   

O O X 
Panda Hotel       

หรอืเทยีบเทา่ 

4. 
วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ – ส านกันางช ี– อสิระชอ้ปป้ิงถนน

นาธาน – สนามบนิฮอ่งกง – กรุงเทพฯ 
O O ✈  

 

    

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  กรงุเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-วดัอามา่-เวเนเชีย่น 

04.00 น. 
คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร ์

เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

06.35 น. 
       ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่ FD760 

      (บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

10.05 น.    
เดนิทางถงึสนามบนิมาเกา๊ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) ผ่านการตรวจเอกสารและ

สมัภาระในการเขา้เมอืง 

 

“มาเกา๊” เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรม

และประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกส

ไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี้ทีส่ าคญัคอื

ชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มา

อย่างมากมายท าใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตวั

จนสามารถเรยีกไดว้า่เป็น “ยุโรปใจกลางเอเชยี” มาเกา๊อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้น

ตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น ้าเพริล์ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของโปรตเุกส นานถงึ 400 ปี จนกระทัง่

วันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพธิสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัสาธารณรัฐประชาชนจนี นับจากนัน้มาเกา๊

ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอย่างสมบูรณ์แตย่ังคงสภาพการเมอืงการปกครองในรูปแบบของ

หนึง่ประเทศสองระบบ 

บา่ย                รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

...จากน ัน้ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รูปองคเ์จา้แมก่วนอมิสมัฤทธิป์ระทบัยนืบนโคมทรงดอกบัว ซึง่

ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนื่องในโอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี ....จากนัน้น า

ทา่นมายัง ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งข ึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าให ้

วทิยาลยัเซนตป์อลทีอ่ยู่ตดิกบัโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ วทิยาลยั

เซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทีย่ังหลงเหลอือยู่ของวทิยาลยัเซนตป์อลคอืประจกัษ์

พยานการกอ่ตัง้มหาวทิยาลยัของตะวันตกใน ภมูภิาคตะวนัออกไกลและไดร้ับการวางหลกัสตูรการศกึษาไว ้

อย่างพถิพีถินัขณะทีซ่ากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบุันถกูมาเป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมอืงมาเกา๊  เซนาโดส้

แควร ์ซ ึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์
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โปรตเุกส อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย... จากนัน้น าทา่น

แวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับห่อสาหรา่ยทีข่ ึน้ชือ่..น าใหท้กุทา่นไดก้ราบไหวเ้จา้แม่

ทบัทมิที ่วดัอามา่ ซ ึง่เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากๆส าหรับนักทอ่งเทีย่วส าหรับวัดแห่งนี้ตัง้อยู่ใกลก้บัทะเล ภายใน

วัดดแูลว้ก็แปลกตาดเีพราะว่ามกีารกอ่สรา้งกนัแบบลดหลัน่กนัไปตามพืน้ทีท่ีอ่ านวย เนื่องจากสถานทีแ่ห่งนี้

ตัง้อยู่รมิเชงิเขา เมือ่เดนิพน้ซุม้ประตกู็จะพบกบัศาลของเจา้แม่ทบัทมิตัง้อยู่ ..นอกจากนัน้ก็ยังม ีหอเมตตาธรรม 

ศาลเจา้แม่กวนอมิ ศาลพุทธเซนิเจา้ชานหลนิและยังมศีาลเจา้ขนาดเล็กๆ อกีหลายศาลทีไ่ดม้กีารสรา้งเพือ่

ถวายใหแ้กเ่จา้แม่ทบัทมิ...น าทา่นชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลศิอลงัการในบรรยากาศ

ลาสเวกสัใหท้า่นอสิระพักผ่อนถา่ยรูปและชมความงามสมัผัสเมอืงจ าลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลอง

เสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศยัซึง่แบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดงั

ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภตัตาคารกวา่ 30 แห่ง เพือ่ล ิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นม

หลากหลายกวา่300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ลอ่งเรอืกอนโด

ลา่ GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาทา่นละ 120 เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ 

เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ า่กว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน 

และไม่อนุญาตใหท้ าการบนัทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้ส ิน้และควรแตง่กายสภุาพ) 

 

ค า่               อสิระอาหาอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

           เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก มาเกา๊ Taipa Square หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2:  มาเกา๊ - ฮอ่งกง – กระเชา้นอง-ซติีเ้กทเอาทเ์ลท 

 

เชา้ 
       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก  

 
สมควรแกเ่วลาพรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย ประมาณ 09.00 น. น าทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยเฟอรี่

ประมาณ 1 ช ัว่โมง 

บา่ย            รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
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พระใหญล่นัเตา เกาะลนัเตา เพือ่สมัผัสประสบการณอ์ันน่าตืน่เตน้ชมววิทวิทศันห์มู่เกาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขา

สงู ระยะทางกว่า 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนัน้น าทา่นนมัสการพระโพธสิตัวก์วนอมิ 

พระมัญชศูรโีพธสิตัว ์และพระสมันตภทัรโพธสิตัว ์ณ วัดโปหลนิ ซึง่สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาด

เล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้ง

อารามและโบสถเ์พิม่ข ึน้ท าใหปั้จจบุันมพีระภกิษุเดนิทางมาจ าวัดกนัเป็นจ านวนมาก วดัโป่หลนิเป็นวัดเจหา้ม

เซน่ไหวอ้าหารทีเ่นื้อสตัวท์กุชนดิ วัดโปหลนิตัง้อยู่ทีร่ะดบัความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรปูทอง

สมัฤทธิป์ระทบักลางแจง้องคใ์หญ่ทีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธปูขนาดใหญ่ที่

ดา้นลา่ง ไตข่ ึน้บันได 268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระน่ังประทบัอยู่เหนือระดบัน ้าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจาก

การเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่ง

บรเิวณทะเลจนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีูปปัน้เทพธดิาก าลงัถวายเครือ่งสกัการะแดพ่ระพุทธบนสวรรคต์ามความเชือ่

ของนกิายมหายาน จงึเป็นทีม่าของชือ่พระพุทธรูปเทยีนถานบนยอดเขานี้เทยีนถานแปลว่าแทน่บูชาบนสวรรค ์

ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนัน้เทีย่วชมหมู่บา้นนองปิงทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยู่ของ

ชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยรา้นน ้าชา รา้นอาหาร รา้ยขายของทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง

อย่างจุใจที ่CITYGATE OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้อยา่งครบครันตัง้แต ่NIKE, ADIDAS, QUICK 

SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ      

ค า่        อสิระอาหาอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

         เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ฮอ่งกง Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3:  
ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(น ัง่รถรางพคีแทรม) – หาดรพีสัเบย ์– อสิระชอ้ปป้ิงตลา เลดีม้ารเ์ก็ต 

- Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ] 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 น าทา่นชมววิทวิทศันข์องเกาะฮ่องกงบรเิวณยอดเขา The Peak  หรอื วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) 

ถา่ยรูปคูก่บัววิทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮ่องกงจุดชมววิทีส่งูทีส่ดุ และสวยทีส่ดุของฮ่องกงสมัผัสบรรยากาศ

สดชืน่ สามารถชมทศันียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลนู ไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน  เป็นจุดชมววิ ชม

ไฟตกึสงูในฮ่องกง ยอดเขาทีส่งู 552 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ตัง้อยู่ในเกาะฮ่องกง ทีด่า้นบนของ The Peak 

มอีาคาร Peak Tower เป็นอาคารรปูชาม หรอื ครึง่วงกลมสงู 7 ชัน้ ภายในอาคารมพีพิธิภณัฑห์ุ่นข ึผ้ ึง้มาดาม

ทสุโซ ่(Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้น

ขายของฝาก รา้นขายของ Brand name เป็นแหลง่ชอปป้ิงทีส่งูทีส่ดุในฮ่องกง ...จากนัน้น าทา่นนมัสการขอ

พรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะ

มนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบูชาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิเจา้แม่ทบัทมิและเทพเจา้

แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัว่าถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทกุครัง้ไป ..จากน ัน้น าชมโรงงาน

จวิเวอรร์ ี ่ซึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเร ือ่งการออกแบบเครือ่งประดบัทา่นสามารถ

หาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! และน าทา่นเลอืกซือ้ยาสมนุไพรจนีตา่งๆ อกีมากมาย    
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กลางวนั       รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 ...หลงัจากนัน้น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิงเลดีม้ารเ์ก็ต ซึง่เป็นตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของฮ่องกง มี

สนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ป ทัง้เสือ้ผา้แฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดบั เครือ่งส าอาง ของเลน่ ฯลฯ  

มสีนิคา้มากกว่า 100 กวา่รา้น และของกนิ ซึง่เป็นอาหารทอ้งถิน่ของทีน่ี่ ทา่นสามารถตอ่ลองสนิคา้ได ้

มากกวา่ 50% น าทา่นชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลง 

Symphony of Lights (โชวร์อบ 20.00 น.) 

       อสิระอาหาอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4:  
วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ – ส านกันางช ีอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน –สนามบนิฮอ่งกง 

- กรงุเทพฯ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 จากนัน้น าทา่นนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อุทศิใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู ้

รเิร ิม่ในการศกึษาลทัธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัด

ทีช่าวฮ่องกงเชือ่ว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮ่องกงมเีทพซึง่ข ึน้ชือ่ในการดแูลรักษา

โรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีน่ าธูป และของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์

มงคลในการท าธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีกัษณะคลา้ยวัดจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และ

หลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม..จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศกัดิส์ทิธิม์าก มอีายกุว่า 

300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่ว่าทา่นแช

กง เนื่องจากมเีหตกุารณจ์ลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้น

ทัว่ไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลส าเร็จใน

ทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันน าโชคทีต่ัง้อยู่ในวัดเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้ี

ความเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็น

การชว่ยหมนุปัดเป่าเอาส ิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื 

สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 

ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกงัหนัลมเพราะเชือ่ว่ากงัหันจะชว่ยพัด

พาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  น าทา่นชม วดัชหีลนิ 

ส านักนางชใีนพระพุทธศาสนาฝ่ายลทัธมิหายานทีใ่หญ่ทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตส้รา้งข ึน้ตัง้แต่

ปี ค.ศ.1930แลว้เสร็จในปี ค.ศ.2000 โดยสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบของราชวงศถ์งัของจนี ตวัอารามจะมี
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มากมายหลายหลงัซึง่ แตล่ะหลงัจะมอีงศพ์ระ

โพธสิตัวใ์หผู้ค้นได ้ กราบไหว ้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

กลางวนั       รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษหา่นยา่ง 

 ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศยั เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบั

สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัตา่งๆ ระดบัโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, 

Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us 

รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria   

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง 

22.10 น. 
       ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงเพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

      โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD503  (บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

23.59 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ….                    

  

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์
และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : MACAO HONGKONG LUNTAU PEAKTRAM  4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี FD (GO1 MFM-FD005) 

 

 อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก 3- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 3- 12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

02-05 สงิหาคม 2561 20,900.- 20,900.- 18,900.- 7,000.- - 

09-12 สงิหาคม 2561 22,900.- 22,900.- 20,900.- 7,000.- - 

16-19 สงิหาคม 2561 20,900.- 20,900.- 18,900.- 7,000.- - 

23-26 สงิหาคม 2561 20,900.- 20,900.- 18,900.- 7,000.- - 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 
2561 

20,900.- 20,900.- 18,900.- 7,000.- - 

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบ ] 5,000 บาท / ทา่น *** 

 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,200 บาท  /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกน า้ด ืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่น

เดนิทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คาน์เตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

 ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมี

การจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอมเิรตส ์Business 

class 40 กโิล / ฮ่องกงแอรไ์ลน์ 20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีาร

เรยีกเก็บ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิท่านละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะ

จากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะ

จากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ 

 ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขับรถ ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

 
1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีาร   คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้

ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การช าระค่าบรกิาร 

3.1. กรุณาช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชม.  

 4.   การยกเลกิและคนืค่าทวัรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

4.1  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน  คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4.4 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ าทัง้หมด 

4.5 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้

(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิ

จากการยกเลกิของทา่น  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป

ยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ค่าหอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

และค่าใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและค่ามัดจ า

ทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า   หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิกฎหมายและใน

ข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจิน้ จูไห ่ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

      4.9 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจ   

      เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง ือ่นไขการจอง  

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวนัจอง หากไม่สง่
ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิ 
3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี 

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัร
โดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 
5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถ

สอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่ 
6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน า

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 



 
 
 

โค้ดทวัร์ MCGT-7 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลฮอ่งกง
ดอลลา่ 

 

 

สอบถามผ่านไลน์ คลิก๊  

 

http://line.me/ti/p/%40ren8435k

