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เที่ยวครบไฮไลท์ !! 
พระใหญ่เกาะลันเตา กระเช้านองปิง (รวมค่ากระเช้า) ช้อปปิ้งCity gate Outlet 

ถนนคู่รัก  หวีหน่ี  สวนหยวนหมิงหยวน  ตลาดใต้ดินกงเป่ย ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา 

เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วิหารเซนต์ปอล วัดแชงกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน เดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า 
 

* เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม 
* เมนูสุดพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง 
* ซองใส่เอกสาร+ปกใส่หนงัสือเดินทาง 
* รับคูปองส าหรับช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษที่ King Power รางน้ าและสนามบิน 
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงิน ค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท /  
   กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท )   
* ขนมและน้ าดื่มแจกฟรีที่สนามบิน ณ วันเดินทาง 
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วันแรก  สนามบินดอนเมือง – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง (รวมค่ากระเช้า)  
  พระใหญ่เกาะลันเตา – ช้อปปิ้งCity gate Outlet –  เมืองเซินเจิ้น – หลอวูซิตี้                  (-/L/D)  

04.00 น.   พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง  อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ชั้น 3   ประตูทางเข้าที่ 3 
 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.45 น.  เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD508 
10.15 น. ถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง  ซึ่งได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 2 รอง
  จากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียง
  ใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง , นิวเทอร์ริทอรีส์ ,เกาลูน และเกาะเล็กๆ
  อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่ตัวเมือง ระหว่างทางได้ข้ามสะพานชิง
  หม่า ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก มีระยะทาง 2.3  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) 

น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง ( Ngong Ping Skyrail 360 ) 
เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามา ในมุมกว้างถึง 
360 องศา เช่ือมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึง หมู่บ้านนองปิง บนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.  จากกระเช้า 
ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกงทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้  
ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ล าธาร น้ าตก และป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไปถึงสุด
ทางท่านจะได้ สัสักการะพระใหญ่เกาะลันเตา หรือ พระพุทธรูปเทียนถาน ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา 
เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระท าขึ้นจากการเช่ือมแผ่นทองสัมฤทธ์ิกว่า 
200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ าหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมอง
อย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่าง  
 
 
 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ Factory Outlet หรือ Outlet Mall ที่ช่ือว่า City gate Outlet มีสินค้าให้เลือก
ซื้อมากมายอาทิเช่น Nike, Adidas, Polo Ralph Lauren,  Burberry, Samsonite, นาฬิกาแบรนด์ต่างๆอาทิเช่น อา
มานี่, ดีเซล และสินค้าอื่นๆอีกเพียบ น าท่านนั่งรถปรับอากาศออกเดินทางสู่ เมืองเซินเจ้ิน น าท่านช้อปปิ้ง 
หลอวูซิต้ี แหล่งช้อปปิ้งช่ือดังของเมืองเซินเจ้ินที่มีสินค้าพื้นเมืองและสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมมากมาย
หลายชนิดหลากย่ีห้อให้เลือกซื้อในราคาไม่แพง ทั้งกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เครื่องไฟฟ้า ปากกา เคร่ืองประดับ 
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อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาช้อปปิ้งที่นี่สามารถต่อรองราคาได้มากถึง 50% จากราคาที่ถูก
ตั้งไว้ในตอนแรก และพ่อค้าแม่ค้าคนจีน ณ ตลาดแห่งนี้สามารถพูดภาษาไทยได้พอสมควร 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร 
 พักที ่: Century Plaze หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง เซินเจิ้น – จู่ไห่ – ตลาดใตด้ินกงเป่ย – สวนหยวนหมิงหยวน +โชว์                              (B/L/D) 
       

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบต่ิมซ า 
  เดินทางต่อสู่ จู่ไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่”  ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้
  เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” น าท่านชมสินค้ายาประจ าบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ 
  สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะร้านหยก สมบัติล้ าค่าของ
  ชาวจีน ใครได้ครอบครองจะมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดี โดยหยกธรรมชาติจะมีหลายสีคือ สีขาว สีเขียว สี
  น้ าตาล สีเหลืองและสีม่วง 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดินกงเป่ย  แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่าน
เลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมช้ันน าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา 
ของเด็กเล่น ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมด สินค้าของที่นี่มีเกือบทุกอย่าง ในการเลือกซื้อสินค้าของที่นี่จะต้อง
เลือกดูให้ดี ให้ละเอียดก่อน เพราะสินค้าส่วนมากจะเป็นของก๊อปปี้ และของจีน น าท่านสู่ พระราชวังหยวนห
มิงหยวน ที่มีสวนคล้ายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกคร้ัง ณ ใจ

กลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไห่ ท าให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 
1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริง
ในอดีตทุกช้ิน ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็น
ศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยช้ิน อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้าก ง ต า
หนักเจ้ิงต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว น าท่านชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง ส ีเสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต 
ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนานพระราชพิธีปราบดาภิเษกและ
การละเล่นต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโชว์)  
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ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร เมนูสุดพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง  
 พักที ่: Landmark International Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม สาวงามหวีหน่ี – ถนนคู่รัก – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล  
  เซนาโด้สแควร์ – เดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า – จู่ไห่            (B/L/D)  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
แวะถ่ายรูปกับ สาวงามหวีหนี่ รูปปั้นฟิชเชอร์เกิร์ล (The Fisher Girl Statue) ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้น
เพื่อร าลึกถึงต านานความรักสุดย่ิงใหญ่ของชายชาวบ้านและเทพธิดาแห่งท้องทะเล ตั้งอยู่บริเวณอ่าว Xianglu 
สร้างขึ้นจากหินแกรนิต สูงประมาณ 8.7 เมตร มีลักษณะยืนอย่างสง่างามอยู่บนก้อนหินในทะเล โดยสวมใส่
สร้อยข้อมือและสร้อยคออันวิจิตรสวยงาม พร้อมทั้งถือไข่มุกไว้บนศีรษะ ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองจูไห่
เลยทีเดียว  เดินทางสู่ ถนนคู่รัก (Lovers' Road) ถนนที่ทอดยาวเรียบริมชายทะเลสุดเงียบสงบ มีระยะทาง
ประมาณ 55 กิโลเมตร เป็นเส้นทางพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองจูไห่ เพราะมีวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลที่
สวยงาม อีกทั้งยังมีภูมิทัศน์โดยรอบที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ จึงท าให้มีบรรยากาศโรแมนติก คู่รัก
มักจะพากันมาเดินเล่น นั่งชมวิวริมทะเล แวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าไหมจีน  ที่มีช่ือเสียงโดยเฉพาะผ้าห่ม
ไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่ สู่ มาเก๊า ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊า
เป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจ้ียนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึง
ช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมา
สร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่ส าคัญคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม 
และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น ยุโรปใจกลางเอเชีย  เดินทางสู่ เจ้าแม่กวนอิม
ริมทะเล หรือ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน 
ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา 
เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกคร่ึง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้า
พระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าใน
โอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน น าท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย
เซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของ
เอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองคร้ัง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ 
จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกท าลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วน
ใหญ่ และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียง



 
 
 
 
                                                                                                           

GHKG001 

   5 

แห่งเดียวเท่านั้นในโลก น าท่านช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของมาเก๊า และมีความโดดเด่น
ในแง่ของสถาปัตกรรม อย่างพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องให้เป็นลอนคลื่นเหมือนท้องทะเลที่โดดเด่นและ
งดงามแปลกตา อีกทั้งย่านนี้ยังรายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปหลาก
สีสัน ท าให้รู้สึกเหมือนกับว่าก าลังเดินชอปปิ้งอยู่ในมหานครลอนดอน เดินทางสู่ เดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า
โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพ
ด้วย สิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบ
รนด์เนมช่ือดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่าน
ช่ืนชอบ ท่านสามารถนั่งเรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ราคาท่าน
ละ 120 เหรียญ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่   
 
 
 
 
 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางกลับสู่ จู่ไห่ 

 พักที ่: Landmark International Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่  จู่ไห่ – ฮ่องกง – วัดแชงกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วิคตอเรียลพีค – รีพลัสเบย์ 
  ถนนนาธาน  –  สนามบินเช็กลับก๊อก – กรุงเทพฯ     (B/L/-)  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่ ฮ่องกง แวะร้านขายของที่ระลึก น าท่านชม วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันน า
โชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ต าบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปี
ผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นช่ือลือชาในเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมี
รูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจ าวัด และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจ้ีกังหันน าโชคที่มี
ช่ือเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลช้ินนี้ 
เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิต วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่โด่งดังอันดับต้นๆ ของฮ่องกง เพราะมี
ความเช่ือว่าการได้มากราบไหว้ขอพรจากองค์เทพเจ้าหวังต้าเซียนจะท าให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ภายในวัดจะ
เป็นส่วนผสมระหว่างศาสนาพุทธ ลัทธิขงจ้ือ และลัทธิเต๋า ตามความเช่ือที่ว่า หวังต้าเซียน คนเลี้ยงแกะที่
บ าเพ็ญเพียรภาวนาจนได้เป็นพระโพธิสัตว์ สามารถดลบันดาลให้ได้พรตามที่ขอทุกประการ ผู้คนที่มาวัดนี้ก็
จะมากราบไหว้ และเดินรอบสระบัว 3 รอบเพื่อขอพร แวะ โรงงานจิวเวอรี่ โรงงานเพชรที่น าเพชรมาประดับ
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ตกแต่งกับสิ่งน าโชค คือกังหัน ที่เช่ือว่าเป็นของศิริมงคล การค้าขายเจริญรุ่งเรืองและปัดเป่าภัยอันตรายส าหรับ
ผู้ที่เกิดปีชง 

 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสู่ วิคตอเรียลพีค ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ าทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขา

ที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง จุดที่สูงทีสุดของฮ่องกง คือ Tai To Yan ที่อยู่ในเขตนิวเทอริทอร่ี มีความสูง
ถึง 957 เมตรจากระดับน้ าทะเล น าท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที ่ชายหาดน้ าตื้น อ่าวรีพลัส เบย์ ซึ่งได้รับความ
นิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าว
มีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเช่ือถือศรัทธาพระสังกัจจายบูชา
เพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่ง
วาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคล าหิน
ก้อนกลมอย่างตั้งใจ  อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้
ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเช่ือกันว่าข้ามหนึ่งคร้ังจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ปี  จากนั้นให้ท่าน
ได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง  อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเร่ืองเนื้อ
คู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย แวะช้อปปิ้งโรงงานช๊อคโกแลต น าท่านช้อปปิ้งจิมย่านซาจุ่ย (ถนนนาธาน) แหล่งช้อป
แห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด  มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ าสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลาย
ประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือก
ชมซื้อสินค้าแฟช่ันที่มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมช ได้อย่างเมา
มันส์กันเลยทีเดียว นับเป็น สวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เช็กลับก๊อก  

 
 
 
 
 
20.50 น.  กลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD503 
22.45 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
  *************************************************************************** 
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อัตราค่าบริการ   ฮ่องกง จู่ไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกัคู่ (ท่านละ) 

ไม่มีราคาเด็ก 
 

พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ) 

31 ธ.ค.-3ม.ค. 60 19,900.- 4,000.- 

 
หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขึ้นไป  ไม่มีหัวหน้าทัวรใ์นการดูแลเดินทางของคณะ 
  และถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
ข้อควรระวัง!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน/รถทัวร์/รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 
  **บริษัทฯ ต้องขออนุญาตเก็บค่าวีซ่าเดี่ยวเพ่ิม หากวีซ่ากรุ๊ปถูกยกเลกิโดยปัจจัยจากการเมืองหรือเหตุสุดวิสัย และ  ขอสงวน
  สิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ทุกกรณี** 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ช้ันทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้  
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิปรับเพิ่มใน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม) 
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่) 
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่ารถรับส่งและน าเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
7. น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระของสายการบิน ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  
8. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบกรุ๊ป)  
9. หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงิน ค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่าน

ละไม่เกิน 1,000,000 บาท )  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  
ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. น้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
2. ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าวีซ่าของคนต่างด้าว และวีซ่าของคนต่างชาติ 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
5. กรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม  

ท่านละ 1,500 บาท 
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย วันละ 30 เหรียญฮ่องกง/หยวน  ต่อคน ต่อวัน  

การช าระเงิน 
 บริษัทฯ ขอรับมัดจ าในวันจองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท  พร้อมส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงิน และหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางมาที่

เบอร์แฟ็กซ์ 02-245-1416 ส่งถึงพนักงานที่ท่านติดต่อพร้อมระบุรายการและวันที่เดินทางให้ชัดเจน เป็นการยืนยันการจอง
จึงจะถือว่าได้ท าการส ารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ 

 ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทาง  15 วันท าการ  หรือก่อนการออกต๋ัวเครื่องบิน  มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

สามารถช าระเงิน โดย โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเลิก  
(ยกเว้นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจริงไม่สามารถคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 
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 ยกเวน้ !!! กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการนัตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุป๊ที่มีการการนัตีค่ามัดจ าที่ 
      พักโดยตรงหรือโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น

EXTRA FLIGHT  และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็น  การเหมา
จ่ายในเทีย่วบินนั้นๆ 

เงื่อนไขการให้บริการ    
เมื่อท่านตกลงช าระเงิน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว  
 หากไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของ

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งส้ิน และบริษัทฯ มีสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมื่อ
เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการส ารองที่นั่งบนเคร่ืองและ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ถือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน+ภาษีน้ ามันของ
สายการบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 อัตราค่าบริการนี้เป็นราคาตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน  หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว  และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ภาษีตั๋วทุกชนิด
เพิ่ม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านตามเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล, หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว / ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาท ของท่าน , 
เกิดจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเที่ยวเอง  

หมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้ ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มี
การปรับราคาสูงขึ้น ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิ่มตามความเป็นจริง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส าคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่
และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามันเพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว้) 


