
                 
 

 
สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN" 

เกาะลันเตา  ขึ้นกระเชานองปง  นมัสการพระใหญโปหลิน 

นมัสการองคเจาแมกวนอิมริมทะเล  วัดเจาแมกวนอิม   

ซากวิหารโบสถเซ็นพอลล   ชอปปงเซนาโดสแควร    

               นั่งพีคแทรมถายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮองกง 

                     หาดรีพลัสเบย  นมัสการขอพรองคเจาแมกวนอมิ  

เทพเจาไฉซิงเอี้ย  เทพเจาแหงโชคลาภ  

แกชง หมุนกังหันนําโชค วัดแชกงหมิว 

                           ดูยิงไฟเลเซอร SYMPHONY  OF  LIGHT 

สุดฟนส...ทานอาหารทะเลหมูบานชาวประมงลียุนมุน 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) AIRBUS A380 

บินหรเูครื่องบิน  2 ชั้นลําที่ใหญที่สุดในโลก  

 

 

 
 

 

 

 
พักสบายที่ฮองกงกับโรงแรมระดับ 4 ดาว  

ฮองกงพักใจกลางแหลงชอปปงจิมซาจุย ถนนนาธาน 



                 
   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL   

 

มาเกาพักโรงแรมระดับ 4 ดาว  
GOLDEN CROWN CHINA HOTEL  /  HOTEL  ROYAL   MACAU 

TAIPA SQUARE HOTEL  / GRAND VIEW HOTEL 
 

 
 

 

กําหนดการเดินทาง & อัตราคาบริการ       
                   

กําหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 

เท่ียวบิน 
ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน 
พักเด่ียว 

เด็ก 1 ทานพักกับ

ผูใหญ 2 ทาน  

(เสริมเตียง) 

เด็ก 1 ทานพักกับ

ผูใหญ 2 ทาน  

(ไมเสริมเตียง) 

18-21  สิงหาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

 
  22,900 8,000 21,900 20,900 

25-28  สิงหาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

 
    22,900 8,000 21,900 20,900 

1-4  กันยายน  2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

 
  22,900 8,000 21,900 20,900 

8-11  กันยายน  2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

 
  22,900 8,000 21,900 20,900 

15-18  กันยายน  2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

 
    22,900 8,000 21,900 20,900 



                 
 
22-25  กันยายน  2561 

ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

 
  22,900 8,000 21,900 20,900 

4-7  ตุลาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

 
  22,900 8,000 21,900 20,900 

18-21  ตุลาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

 
  22,900 8,000 21,900 20,900 

27-30  ตุลาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.15-23.15) 

 
  22,900 8,000 21,900 20,900 

  

 

 

 

 

(Option..Ocean Park  เพิ่มอีก  3,000 บาท..รวมรับ-สง) 

(Option..DisneyLand Hongkong  เพิ่มอกี  4,000 บาท..รวมรบั-สง) 

 
วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮองกง – SYMPHONY  OF  LIGHT - อิสระชอปปงเลดี้มาเก็ต & 

                   เทมเปลสตรีท 

 

10.30 น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4  ประตูหมายเลข  9  

แถว   T  เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) พบเจาหนาท่ีและหัวหนาทัวรจากทางบริษัทคอยอํานวยความ

สะดวกแกทานในดานต๋ัวเคร่ืองบินและสัมภาระในการเดินทาง   

14.00 น.  นําทุกทานลัดฟาสูเกาะฮองกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

18.05 น.  การเดินทางใชเวลา 3 ช่ัวโมง  เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแหงใหมของฮองกงท่ีทันสมัย

ดวยเทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง  ๆผานการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง  นําทานเดิน

ทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย นําทานขามสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเปนสะพานแขวนสอง

ช้ันท่ียาวท่ีสุดในโลกมีความยาวท้ังหมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล)เช่ือมตอระหวางฮองกงอินเตอรเนช่ันนอลแอรพอรต

กับ ตัวเมือง ตัวสะพานช้ันบนจะเปนทางใหรถยนตว่ิงสวนช้ันลางเปนเสนทางของเอ็มทีอาร (MTR) กับแอร

พอรตเอ็กเพรสเทรนส (Airport Express Trains) สะพานซิงหมาน้ีไดถูกคัดเลือกใหเปนสัญลักษณของคูรักท่ัวโลก  

จากน้ันนําทานสูปากอาววิคตอเรียซ่ึงเปนจุดชมวิวท่ีนักทองเท่ียวช่ืนชอบอีกแหงหน่ึงของฮองกง นําทานชม 

SYMPHONY  OF  LIGHT  เปนการแสดงแสงสีเสียงกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดในโลกท่ีถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิลด 

เรคคอรด” ซ่ึงการแสดงจะเปดไฟท่ีตกแตงดวยไฟสีตาง  ๆรวมดวยการยิงเลเซอรประกอบเพลงจากอาคารช้ันนํากวา 

40 แหง โดยเวลาท่ีใชในการแสดงประมาณ 15 นาที 

 



                 
 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทะเลลียุนมูน  ( 1 ) 

 

 
 

 จากน้ันใหทานอิสระพักผอนตามอัธยาศัยหรือบางทานท่ีตองการชมทัศนียภาพเกาะฮองกงยามราตรี ทานสามารถ

เดินชมบรรยากาศวิถึชีวิตยามคํ่าคืนของคนฮองกงไดเลย เน่ืองจากโรงแรมพักอยูในยานชอปปง 

  ฮองกงพักที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ    

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL    เทานั้น 

 

วันทีส่อง      (นั่งรถรางพีคแทรม) สูยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย –  

                   ฮองกงจิวเวอรรี่ –  วัดแชกงหมิว – กระเชานองปง & พระใหญโปหลิน –  

                   ซิตี้เกท เอาทเลต  

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซําตนตําหรับของฮองกง ( 2 ) 



                 
 จากน้ันนําทานเดินทางโดย รถรางพีคแทรม ขึ้นสู ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮองกง

กับความสูง 396 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพี

คทาวเวอร อาคารรูปรางคร่ึงวงกลมท่ีมีเอกลักษณเดนท่ีสุด ชมเกาะฮองกงและเกาลูนไดท้ังเกาะอยางชัดเจน  ท้ังน้ี

ยังต่ืนตากับตึกระฟาท่ีสูงตระหงาน  และอาคารตาง  ๆท่ีกอสรางตรงตามหลัก 

ฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซา  ตึกไชนาแบงค และตึกอ่ืนๆ อันเปนท่ีต้ังของธุรกิจช้ันนําของฮองกง  พรอมท้ัง

ถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ   และเลือกซ้ือของท่ีระลึกของฮองกงนานาชนิดจากรานคาภายในอาคาร 

เดอะพีคไดอีกดวย และในบริเวณเดียวกัน ยังมีพิพิธภัณฑมาดามรุสโซ ซ่ึงเปนพิพิธภัณฑหุนจําลองเสมือนจริงของ

ดารา นักแสดง และผูมีช่ือเสียงของฮองกง และท่ัวโลก  ใหทานไดเขาเย่ียมชมอีกดวย 

(ในการเขาพิพิธภัณฑทานตองเสียคาตั๋วเขาชมเอง) แลวนําทานสู “อาวรีพัสเบย” นําทานนมัสการและขอพรอัน

ศักด์ิสิทธ์ิ จาก “องคเจาแมกวนอิม” ซ่ึงเปนปางประทานพร  ซ่ึงศักด์ิสิทธ์ิมากและมีความประณีตงดงาม ซ่ึงองคทาน

ต้ังอยูบนฐานบัว และ “เจาแมทับทิม” เพ่ือเปนท่ียึดเหน่ียวจิตใจและขอใหการเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พรอมกับ 

นมัสการเทพเจาแหงโชคลาภ “ไฉซ้ิงเอ้ีย” ท่ีมีช่ือเสียงวาใครไดมาสัมผัสทานจะไดรับแตเงิน ทอง กลับบาน  โดยเอา

สองมือลูบจากเคราทานลงมาแลวกํามาใสในกระเปาของตัวเอง เหมือนกับเปนเคล็ดวาใหเงินทองไหลเขาสูกระเปา

ของเรา บางคนก็จะลูบกอนทองท่ีอยูดานขางองคทานแลวกํามาใสกระเปาของเราอีกคร้ัง  หรือทานไหนท่ีมีบุตรยาก 

แตงงานแลวยังไมมีบุตรใหมาขอพร 

“องคสังกัจจาย(องค Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกือบทุกคน และมีความเช่ือท่ีวาถาหากลูบทองซาย

จะไดลูกชาย ถาลูบทองขวาจะไดลูกสาวอีกดวย แลวพาทานเดินขาม “สะพานตออายุ” ซ่ึงชาวฮองกงเช่ือกันวาถา

ขามสะพานน้ีไดจะสามารถตออายุได  และเม่ือเราขามสะพานมาแลวจะเปนลานกวางท่ีเต็มไป 

ดวยเซียนและเทพเจามากมาย ซ่ึงรวมถีง “องคเทพเจาแหงความรัก” หนวดเครายาว  ๆในมือทานจะมี 

หนังสือเลมใหญ ขางๆ องคทานจะมีหินดํากอนโตใหทําการอธิษฐาน  แลวทําการลูบกอนหินซ่ึงจะนําพาใหพบคู  

สวนทานท่ีมีคูอยูแลวเม่ือไหวขอพรทานแลวก็ทําใหรักม่ันคงและยาวนาน   หลังจากน้ันนําทานเย่ียมชมโรงงาน 

ฮองกงจิวเวอรรี (HKJ)  ท่ีข้ึนช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนท่ีไดรับรางวัลอันดับเย่ียม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 ) 

จากน้ันนําทานสูวัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เม่ือ 300 กวาปท่ีแลวเดิมท่ีวัดน้ีเปนวัดเล็ก ๆ เปนวัดท่ีเกาแกและ

อนุรักษโบราณสถานซ่ึงอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเน้ือท่ี 50,000  

ตารางฟุต ดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซ่ึงเปนเทพประจําวัดแหงน้ี ซ่ึงทาง ดานขางมีอาวุธรบของ 

ทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนท่ีเขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือ 

ท่ีเรียกวา "กังหันนําโชค" เพ่ือหมุนแตส่ิงดี  ๆเขามาในชีวิต และปดเปาส่ิงท่ีไมดีออกไป โดยความหมายของ 

ใบพัดท้ังส่ีดังน้ี 

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 

ใบที ่2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืน 

ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 

ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

  และกอนที่ทานจะออกจากวัดอยาลืมจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปนสิริมงคล 



                 
 หลังจากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเกาะลันเตาซ่ึงมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเรียกวา “หมูบานนองปง”  โดยนําทานน่ัง

กระเชาไฟฟา NONGPING 360 องศา ขามเขาหลายลูกมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ข้ึนมาจากสถานี 

ตุงซุง ไปยังปลายทางของหมูบานนอนปงเล่ือนผานทะเลจีนใต และวนอุทยานลันเตาเหนือ ในเวลา 20  นาที 

จากกระเชาลอยฟาทานสามารถชมทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮองกง ไดเห็นทิวทัศนและภูมิประเทศ 

 

 

จากเกือบทุก  ๆสวนของเกาะท่ีเต็มไปดวยภูเขาและความเขียวขจีของเกาะลันเตาจากใจกลางเมืองตุงชุงถึง 

หมูบานนอนปงเกาะลันเตา  ท้ังยังมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิประทับกลางแจงองคใหญท่ีสุดในโลก 

จากน้ันพาทานเดินผานหมูบานนองปง ซ่ึงจะมีรานคา รานขายของฝากของท่ีระลึกหลายประเภท  แลวพาทานเดิน

ตอไปยังทางข้ึนบันได 268 ข้ันสู พระพุทธรูปเทียนถาน ประดิษฐานอยูคูกับวัดโปหลิน เหนือระดับนํ้าทะเล 371 

เมตร องคพระสรางจากการเช่ือมแผนสัมฤทธ์ิถึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร มูลคาการกอสราง 60 

ลานเหรียญฮองกง องคพระน่ังอยูบนกลีบดอกบัว ยกพระหัตถขวาและแบพระหัตถดานซายไวบนตัก พระเนตรมอง

ลงมาดวยความเปยมเมตตา 

แลวนําทานชอปปง ณ หาง ซิตี้เกท เอาทเลต ศูนยการคาขนาดใหญ ท่ีรวบรวมรานคา Outlet แบรนดดังท้ังหลาย

ไมวาจะเปน Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนดดังระดับโลกอีกมากมายซ่ึงลดราคามาก

ถึง 70% ใหทานไดเลือกชอปไดอยางอิสระ 

ค่ํา            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 4 ) 

  ฮองกงพักที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ    

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL    เทานั้น 

  

วันที่สาม   ฮองกง –  มาเกา - นมัสการเจาแมกวนอิมริมทะเล – วัดเจาแมกวนอิม -  

                  โบสถเซ็นพอลล - เซนาโดสแควร - THE VENETIAN    

 

 
 

เชา  รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซําตนตําหรับของฮองกง ( 5 ) 

   (ทานสามารถแบงสัมภาระใสกระเปาเดินทางใบเล็กพอเหมาะสําหรับคางคืนมาเกา 1 คืน  

                      สวนกระเปาใบใหญฝากไวท่ีโรงแรมท่ีฮองกง)  



                 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง มาเกาโดยเรือเฟอรรี่ ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 

นําทานผานชมวิวของเกาะมาเกา ซ่ึงจะผานชมจุดสําคัญๆตาง เชน มาเกาทาวเวอร ท่ีมีความสูงถึง 338 เมตร และ

แวะถายรูปปนองคเจาแมกวนอิมริมทะเล เปนองคเจาแมกวนอิมปรางคทองสัมฤทธ์ิประทับ 

ยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกวา 1.8 ตัน เปนองคเจาแมกวนอิมลูกคร่ึงผสมผสานระหวาง 

จีนกับโปรตุเกส ซ่ึงพระพักตรเปนพระแมมารี โปรตุเกสสรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสสงมอบ 

เกาะมาเกาคืนใหกับจีน เพ่ือคนใหรุนหลังไดระลึกถึง และภายใตรูปปนยังจัดเปนพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงถึง 

ประวัติความเปนมา และวัตถุประสงคในการกอสรางองคเจาแมกวนอิมองคน้ี  นําทานแวะซื้อขนมของฝากจากมา

เกาประกอบดวย ขนมทองพลับ ทองมวน ขนมผัวจา ขนมเมียจา และหมูหวานหมูแผน  แลวนําทานสู  วัดเจาแม

กวนอิม เปนวัดท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดในมาเกา สรางข้ึนต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 13 ภายในวัดมีแทนบูชาสวยงาม 

สําหรับประดิษฐานองคพระพุทธรูป พรอมรูปปนทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากน้ียังเปนท่ี 

ประดิษฐานขององคพระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยูในดอกบัว และใหทานนมัสการองคเจาแมกวนอิม 

เกาแกท่ีมีอายุ 600 กวาปในชุดเจาสาวของจีนท่ีตัดเย็บดวยผาไหมอยางงดงาม จากน้ันนําทานสู 

โบสถเซ็นพอลล สรางข้ึนเม่ือตนศตวรรษท่ี 17 นับเปนสถานท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและเปนสัญลักษณ

ประจําเมืองมาเกา โบสถแหงน้ีเคยเปนโรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล 

ตอมาในป ค.ศ.1835 ไดเกิดเพลิงไหมอยางรุนแรง ทําใหคงเหลือแตซากประตูโบสถดานหนา และบันไดทางเขาดาน

หนาท่ีสงางาม หลังจากท่ีมีการบูรณะข้ึนใหมในป ค.ศ.1991 นอกจากน้ีดานหลังโบสถ 

ยังมีการจัดพิพิธภัณฑทางศาสนาข้ึนและยังมีหลุมฝงศพของบาทหลวงวาลิคนาโนผูกอต้ังโบสถ  ตลอดจน 

โครงกระดูกของชาวคริสต ญ่ีปุน และเวียดนาม ท่ีเสียชีวิตเม่ือคราวท่ีเกิดเพลิงไหมคร้ังย่ิงใหญ พาทานเดินสู 

ยานการคาสําคัญของมาเกา หรือเซ็นเตอรพอยทมาเกา เรียกวา เซนาโดสแควร โดดเดนดวยพ้ืนถนนท่ีปู 

ลาดดวยกระเบ้ืองเปนลอนคล่ืน เปรียบเสมือนทองทะเลอันอุดมสมบูรณ ลอมรอบไปดวยสถาปตยกรรมสไตล

โปรตุเกส  อิสระใหทานไดเดินเท่ียวและเลือกซ้ือสินคาท่ีมีช่ือเสียง เชน เส้ือผาสินคาแบรนดเนมหลากหลายย่ีหอ 

อาทิเชน ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 6 ) 

 

 

จากน้ันนําทานสัมผัสความอลังการของโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองมาเกา เดอะเวเนเซี่ยน 

(The Venetian Macau Resort)  ต้ังอยูบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเลเรียกวา โคไท เช่ือมระหวางเกาะไทปา และ 

เกาะโคโลอาน พ้ืนท่ีของรีสอรทมีขนาด 10.5 ลานตารางฟุต ประกอบดวยหองพัก 3,000 หอง มีรานคาสินคาช้ันนํา

กวา 350 รานคา และโดดเดนดวยเน้ือท่ีเพ่ือการเส่ียงโชคซ่ึงรวมถึงโตะเส่ียงโชคกวา 800 โตะและ 

เคร่ืองเส่ียงโชคอันลํ้าสมัยกวา 1,500 เคร่ือง ภัตตาคารรานอาหารกวา 20 แหง ยังมีศูนยประชุมท่ีจุผูคนไดถึง 

15,000 ท่ีน่ัง สัมผัสบรรยากาศเวนิส ลองเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแหงตะวันออก ซ่ึงภายในจะมีส่ิงบันเทิง

หลากหลายใหทานเลือกอาทิ เชน รานขายสินคาตาง  ๆรานอาหาร หรือจะเปนโชวตาง  ๆท่ีทานสามารถเลือกชมได 

(การลองเรือและโชวตองเสียคาใชจายในการชมโชวเอง)  

ค่ํา             รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร  ( 7 )    



                 
   มาเกาพักที ่  GOLDEN  CROWN  CHINA HOTEL / HOTEL  ROYAL  MACAU / 

TAIPA SQUARE  HOTEL หรือ  GRAND VIEW HOTEL   หรือระดับเดียวกัน 

 

 

วันทีส่ี่    มาเกา – ฮองกง - ชอปปงนาธาน  –  ฮองกง – กรุงเทพฯ  

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ( 8 )  

เดินทางสูเมือง ฮองกงโดยเรือเฟอรรี่ ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 

ทานที่ซื้อออฟชั่นตั๋วดิสนียแลนดพรอมรับสง  หรือ ทานที่ซื้อออฟชั่นตั๋วโอเซี่ยนปารคพรอมรับสง 

ไกดจะนําทานเดินทางโดยรถโตโยตา ALPHARD  (กรณีมีลูกคาซื้อออฟชั่น 2-6 ทาน) 

หรือนั่งรถบัสเล็ก  (กรณีมีลูกคาซื้อออฟชั่นเกิน 6 ทาน) 

 สงทานถึงหนาประตสูวนสนุกพรอมนัดเวลารับกลับ 

สวนทานท่ีไมไดซ้ือออฟช่ันเพ่ิมอิสระพักผอนตามอัธยาศัยหรือชอปปงเลือกซ้ือสินคาราคาถูกฝากคนท่ีทานรักทาง

บาน ณ แหลงชอปปงของฮองกงยานจิมซาจุยและโอเซ่ียนเทอรมินอล สนุกสนานกับการเลือกสินคา 

ราคาพิเศษ อาทิเชน เส้ือผา ,รองเทา ,กระเปา ,เข็ดขัด,นํ้าหอม สินคาแบรนดช่ือดังตาง  ๆท้ัง ST.MICHEL,  

TOY R’US ,BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000   

สงทายกอนอําลาฮองกง 

*** อิสระอาหารเที่ยงและเย็น เพื่อใหทานชอปปงสินคาไดจุใจ 

*** กรุณาตรงตอเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสูสนามบิน 

21.50 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส  (Emirates)  เท่ียวบินท่ี  EK385  / บริการอาหารเช็ท  

                      ใหญพรอมเครื่องดื่มไวน  เบียร  น้ําอัดลมบนเครื่อง 

23.45 น.       ใชเวลาในการเดินทาง 3 ชั่งโมง ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาเขา ช้ัน 2  

                    โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 



                 
 <<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

รายการทองเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม 

ท้ังน้ีถือเปนเอกสิทธ์ิของผูจัดโดยยืดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ 

 

อัตราคาบริการนี้รวม  

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับพรอมคณะช้ันทัศนาจรตามรายการ  

   (กรณีอยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงหรือตองซ้ือต๋ัวเด่ียวท้ังน้ีข้ึนอยูกับเง่ือนไขสายการบิน 

2. คาภาษีสนามบินไทย - ฮองกง 

3. คานํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30  กิโลกรัม / 1 ทาน 

4. คาท่ีพักตามระบุในรายการพักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา 

5. คาอาหารตามท่ีระบุอยูในรายการ  

6. คารถรับสงตามสถานทองเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

7. คาเขาชมสถานท่ีตาง  ๆท่ีระบุอยูในรายการ  

8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางทานละไมเกิน 1,000,000 บาท  

    (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต 

 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม    
1. คานํ้าหนักของกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด  
     (สายการบินเอมิเรตส 30 กิโลกรัมตอทาน (ไมจํากัดจํานวน) สวนเกินคิดกิโลกรัมละ 683 บาท)   
     (กระเปาท่ีมีขนาดใหญเกิน 24 น้ิวทานตองเสียคาระวางนํ้าหนัก (บนเรือฮองกง-มาเกา) 25 ดอลลาฮองกงตอใบ/ตอขา) 
2. คาภาษีนํ้ามัน,คาภาษีสนามบินในกรณีท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมกอนการเดินทาง  
3. คาอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ    
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน  คาโทรศัพท คาซักรีด คาทิปพนักงานยกกระเปา /พนักงานเสิรฟ ฯลฯ 
5. คาทําหนังสือเดินทางและคาแจงเขา-ออกคนตางดาวหรือเอกสารอ่ืน  ๆท่ีพึงใช  
6. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
   (บวกราคาเพ่ิมในกรณีท่ีทานตองการใบกํากับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในช่ือบริษัท หางราน องคกร ฯลฯ) 
7. คาธรรมเนียมมัคคุเทศกทองถ่ิน 10 ดอลลารฮองกง และคนขับรถ 10 ดอลลารฮองกง ตอวันตอคน รวม 4 วัน 80 ดอลลารฮองกง      
    เด็กและผูใหญจายเทากัน ยกเวนเฉพาะเด็กทารก  / หัวหนาทัวรแลวแตสินนํ้าใจของทาน 
    คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป) 
 
 
เอกสารที่ตองใช 

    พาสปอรตไทยอายุการใชงานเหลือมากกวา 6 เดือนถายเอกสารสําเนาหนาพาสปอรตสงแฟกซหรือสแกนมายังบริษัท 

 



                 
  

เงื่อนไขการยกเลิก   

1. ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน คืนคาทัวรท้ังหมด 

2. ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30  วัน คืนคามัดจํา 50 เปอรเซ็นต 

3. ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดในทุกกรณี 

 

***กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือกรุปเหมาสวนตัวและกรุปท่ีแจงปดกรุปแลว*** 

***ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน*** 

 

 

กรณีคณะออกเดินทางได   

1.  คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร)       

2.  คณะจองจํานวนผูใหญ 4 - 9  ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวรแตมีไกดรอรับท่ีสนามบินฮองกง) 

3.  คณะจองจํานวนผูใหญไมถึง 1 - 3  ทาน ไมออกเดินทาง 

 

 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. สํารองท่ีน่ังพรอมชําระคามัดจําทานละ  5,000 บาท หากยังไมชําระคามัดจําถือวาการจองไมสมบูรณ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ สําหรับ

ผูท่ีวางมัดจํากอน  สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 10 วัน 

2. กรุปจอยหนารานจํานวนผูเดินทางข้ันตํ่า ผูใหญ 4 ทานข้ึนไป บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีผู

เดินทาง (บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต 12 ปข้ึนไป) ไมครบ 4 ทาน 

3. เท่ียวบิน,ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน 

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 

 

5. กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใด  ๆท้ังส้ิน 

6. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล  

หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศ

ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



                 
 7. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ินหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบอาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ 

เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด  กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ

ชําระเหมาขาด 

8. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของนักทองเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

9. ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ  กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือได 

10. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ   ถือวา

ทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตาง  ๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 

11. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน คืนคามัดจํา 50 เปอรเซ็นต, ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100%   

       เต็มของราคาทัวร 

12  กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุปเหมาสวนตัวท่ีตองการการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ

ตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight และกรุปท่ีแจงปดกรุปและยกเลิกการขายจากซีรียทัวรจะไมมี

การคืนมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด 

 

***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนท่ีพอใจแลวจึงวางมัดจํา เพ่ือประโยชนของทานเอง*** 

 

หมายเหตุ   

 

รายละเอียดดานการเดินทางและราคา  อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน  หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง  โดยมิตองแจง

ใหทราบลวงหนาท้ังน้ีการขอสงวนสิทธ์ิดังกลาวทางบริษัทจะยึดถือและคํานึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ  

ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ   

 

****ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจใหทางบริษัทฯ  เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี*** 


