
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13794 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 



วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – เกาะลนัเตา – วดัโป่วหลนิ – City gate Outlet 

04.00 น พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์2 สายการบนิ AIR ASIA พบเจา้หนา้ทีท่ าการเชค็อนิตัว๋ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.35 น. บนิลดัฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ FD508  
10.15 น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 

องศา  

กรณีถา้ลกูคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พืน้ทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตัล 

(พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทวัรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง  

ไปยังเกาะลันเตาเพือ่นมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธิ ์

160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสูจ่นีแผ่นดนิใหญ ่ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสูง 26.4 เมตร 

บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสูงท ัง้ส ิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง   

โดยพระพุทธรูปมชีือ่เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทยีนถาน ประดษิฐานบนแท่นบชูามคีวามสงูเท่ากับตกึ  3 ชัน้  

ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 

 

น าทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหท้กุทา่นไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไม่วา่จะเป็นเรือ่งสขุภาพ การงาน 

การเงนิ เนื่องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึน้ชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีันได

ทอดยาวจ านวน  268 ขัน้  บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสารกีธาต ุ(พระเขีย้วแกว้)  และพระพุทธรูป

หยกขาว ทีอ่ันเชญิมาจากศรีลังกา  ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสนี ้ามัน (ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ  60 เหรยีญ

ฮอ่งกง)  หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้ และยังมรีูปปั้นของเทพธดิาถวายเครือ่งสกัการะตามความเชือ่ของนกิาย

มหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

นอกจากนีท้า่นยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ทัง้ 5 พระองค ์ณ อาคาร

หมืน่พุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมสีตัวม์งคลตรงมุมของหลังคา หา้มน าเครือ่งเซน่ไหวท้ีป่ระกอบดว้ยเนื้อสตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็น

อนัขาด 

 

จากนัน้ใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้น

จ าลองแหง่นีท้า่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  



แวะพักเหนือ่ย หาของอร่อยกนิ แนะน าบวัลอยหยนิหยาง บัวลอยที่

ผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตัวระหวา่งงาด า (สดี า) กบักระท ิ(สขีาว) ใหค้วาม

สดชืน่ไมน่อ้ย เรือ่งความอร่อยพูดไดค้ าเดยีว “ตอ้งลอง”    

  

หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรอืปิดเนือ่งจากสภาพ

อากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้ของอุทยาน 

เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน และจะท าการคนืเงนิคา่สว่นตา่งกระเชา้

ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ทีห่า้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ให ้

ท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, 

RALPH LAUREN หรอืวา่จะเป็น BURBERRY รวมท ัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และช ัน้ใตด้นิจะมซุีปเปอร์

มาเก็ตขนาดใหญใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 

*อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 

จากนัน้น าทา่นเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนทีม่ชีว่งกลางยาวทีส่ดุเป็นอันดับ 2 ของโลก และใน

ปัจจบุนัอยูท่ีอ่นัดบัที ่7 ของโลก  ตวัสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มสีองชัน้ ชัน้บนมเีสน้ทางรถวิง่จ านวน 6 ชอ่งทาง สว่นชัน้

ล่างใชส้ าหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และชอ่งทางส ารองส าหรับรถยนต ์ในชว่งฤดูมรสมุอกี 4 ช่องทาง เริม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ. 

1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SIKLA TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง วคิตรอเรยี พคี – รพีลัสเ์บย ์– วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ – A Symphony of Lights 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติม่ซ าขึน้ชือ่ของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋ ขนมจบีกุง้ กว๋ยเตีย๋วหลอด โจ๊ก เป็น

ตน้ (2)   

จากนัน้น าทา่นขึน้สูเ่ขา  VICTORIA PEAK โดยรถบสัจุดชมววิแสนสวยทีสุ่ดของฮอ่งกง สมัผสับรรยากาศบรสิุทธิ์

สดชืน่ สามารถชมทศันยีภาพอนังดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลูนไดท้ ัง้เกาะอยา่งชดัเจน จุดนี้สามารถมาชมววิ

เมอืงฮอ่งกงไดท้ัง้วนัซึง่ในแตล่ะชว่งเวลาก็จะมวีวิทีส่วยงามแตกตา่งกนัไป ววิทีม่องเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคารสงูระฟ้า



ของฮ่องกง ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซ่า, ตกึไชน่าแบงคแ์ละตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ ัง้ของ

ธุรกจิ ช ัน้น าของฮอ่งกงพรอ้มท ัง้ถา่ยภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ 

 

จากนัน้น าทา่นนมัสการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พือ่เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชือ่วา่ ณ บรเิวณหาดรพัีลสเ์บย ์

เป็นจดุทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของเกาะฮอ่งกง น าทา่นเริม่ขอพร เจา้แมก่วนอมิ จากนัน้น าทา่นขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอีย๊  เทพ

เจา้แหง่โชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยส์นิเงนิทอง  หรอืถา้ทา่นไหนมลีกูยาก ก็สามารถขอพรเรือ่งลกูจากพระสงัฆจาย ได ้ 

 

จากนัน้น าท่าน ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี  หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู่ หรือขอพร

เรือ่งความรัก จากเทพเจา้แห่งความรักก็ได ้ จากนัน้ขอพรเรือ่งการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แมท่บัทมิ จากนัน้

ใหท้า่นไดรั้บ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลงัทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง 



 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) พเิศษ!! เมนูหา่นยา่ง 
 

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจ้ดุธปูขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแช

กง จากนัน้ใหท้า่นหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ 

และเงนิทอง เชือ่กนัวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป และน าพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

 



ต านานวดัแชกง หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ “วดักงัหันลม” เป็นอกีหนึง่วดัทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ันยาวนาน สรา้งมาตัง้แต่ 300 

ปีก่อน ตามต านานเล่ากันว่าไดม้ีโจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น 

เมือ่นายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้น าไปตดิไวท้ี่

หนา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวาม

เชือ่วา่กงัหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชัว่รา้ยทีก่ าลงัจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จงึ

ไดส้รา้งวดัแชกงแห่งนี้ช ึน้ เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบชูาเพือ่

ไมใ่หม้สี ิง่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ 

น าทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บ

รางวัลอันดับเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของ

กงัหันวดัแชกง มาท าเป็นเครือ่งประดับ ไม่วา่จะเป็น จี ้ แหวน  ก าไล เพือ่ใหเ้ป็น

เครือ่งประดบัตดิตวั และเสรมิดวงชะตา 

น าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก  หรอืสตัวน์ าโชคอย่างป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้

เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอืน าโชคแดต่วัทา่นเอง  

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันีว้า่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายุกวา่รอ้ยปี โดยชาวฮอ่งกง

สว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนี้เพือ่ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซึง่วัดแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองค์

อยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัตา้เซยีน 

 

 

วธิีการอธษิฐานขอคู่ ขัน้แรกก็ท านิ้วตามแบบในรูปเลยเอา

นิว้โป้งกดปลายนิว้นาง แลว้เอานิว้กอ้ยสอดเขา้ไปในรูของนิว้นางทัง้ 2 

ขา้ง คอ่ยๆ ท า ใจเย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดจูากภาพไม่ตอ้งตกใจ

ว่าจะท าไดม้ัย้ เพราะบริเวณดา้นขา้งจะรูปสาธติวธิีการอธิษฐานโดย

ละเอยีดอกีครัง้ 

 
 

 



บรเิวณดา้นขา้งวัดจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว หรอืทีรู่จ้ักกันในนามเทพเจา้แห่งจันทรา 
เทพเจา้แหง่ความรัก และการแตง่งาน โดยเทพเจา้หยกโหลวจะคอยท าหนา้ทีจ่ดรายชือ่คูรั่ก จงึเชือ่กันวา่สมุดทีผู่เ้ฒา่ถอืใน

มอื คอืบญัชรีายชือ่คูรั่กทีจ่ะไดรั้บค าอวยพรใหอ้ยูคู่ก่นัอยา่งร่มเย็นเป็นสขุ  

น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ัน้อสิระใหท้า่น
เต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของท ัง้เครือ่งหนงั, เครือ่งกฬีา, 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายม ี
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู่ และมี

ทางเชือ่มตดิต่อกันสามารถเดนิทะลุถึงกันได  ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย 

*อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 

 
จากนัน้น าทา่นชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค า่คนื การแสดงมัลตมิเีดยี

สดุยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของโลกครอบคลมุพืน้ที่

อาคารตกึระฟ้าส าคญัตา่งๆทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี้ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีง

กดสวติชก็์จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮอ่งกง 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SIKLA TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ฮอ่งกง – มาเก๊า – วหิารเซนตป์อล – เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล– วดัอามา่ – โบสถเ์ซนตฟ์รานซสิ ซาเวยีร ์– THE 

PARISIAN MACAO – ไทปาฟู้ ดสตรที ยา่นกนุฮา – กรุงเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภหัอ้งอาหารโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยรถบสัสาธารณะ เพื่อขา้มสะพานขา้มทะเลยาวทีส่ดุในโลก สะพานฮ่องกง-จูไห-่มาเก๊า 

(HKZMB) มคีวามยาว 55 กโิลเมตร ซึง่รวมถงึสะพานถนนวนเวยีน และอโุมงคใ์ตท้ะเล เชือ่มตอ่เกาะลันเตาของฮอ่งกง 

เมอืงจูไห่ และมาเก๊า ในพื้นทีเ่กรทเตอร์ เบย ์(Greater Bay Area) โดยขา้มทะเลบรเิวณปากแม่น ้าจูเจยีง ชว่งหนึง่ของ

สะพานลงอุโมงคใ์ตท้ะเล เป็นความยาว 7 กโิลเมตร ลกึลงไปใตก้น้อา่วราว 44.5 เมตร สะพานไดถู้กออกแบบใหท้นต่อ

แผน่ดนิไหวและไตฝุ้่ น โดยมกีารใชเ้หล็กในการกอ่สรา้งมากถงึ 4 แสนตัน ซึง่เทยีบไดก้ับการสรา้งหอไอเฟลถงึ 60 แห่ง ใช ้

งบกอ่สรา้งมากถงึ 20 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ (กวา่ 6 แสนลา้นบาท) โดยในเริม่กอ่สรา้งในปี 2009 ทางฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ของ

จนี และเริม่กอ่สรา้งโครงการฝ่ังฮอ่งกงในปี 2011 โดยชว่งแรกทางการจนีวางแผนใหโ้ครงการแลว้เสร็จภายในปี 2016 แต่

ตอ้งประสบกับปัญหาล่าชา้กวา่จะแลว้เสร็จในปี 2017 รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งเกอืบ 10 ปี จะไม่มขีนสง่สาธารณะอย่าง

รถไฟฟ้าใหบ้รกิาร จะมเีพยีงรถบสัรับสง่ซึง่เป็นของเอกชนทีไ่ดรั้บอนุญาตจากทางการใหบ้รกิารเทา่นัน้ 



 

จากนัน้น าท่านเขา้สู ่มาเก๊า ซึง่เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกส
ไดเ้ดนิเรือเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อตดิต่อคา้ขายกับชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่ส าคัญคือชาว

โปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวฒันธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมาย ท า

ใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกไดว้่าเป็น "ยุโรปใจ
กลางเอเชยี"   

 
น าทา่นชม วหิารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นสว่นหนึง่ของวทิยาลัยเซนตป์อล ซึง่กอ่ตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 

และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชยีตะวันออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แตถู่กท าลายถงึ

สองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ จนกระทั่งเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลัย และโบสถถ์ูกท าลายจนเหลอืแต่
ดา้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ ่และบนัไดดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหวา่งตะวันออกและตะวันตกและ

มอียูท่ีน่ีเ่พยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ในโลก 
 

 
 

 



จากนัน้ผา่นชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ัง้องค ์มคีวามสงู 18 เมตรหนัก
กวา่ 1.8 ตัน ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบัวดงูดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอร่ามงดงามจับตา 

เจา้แมก่วนอมิองคน์ี้เป็นเจา้แม่กวนอมิลกูครึง่ คอืปั้นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แตว่า่กลับมพีระพักตรเ์ป็นหนา้พระแม่มาร ีทีเ่ป็น

เชน่นีก็้เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตเุกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสทีส่ง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัจนี  
 

 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัอาม่า เป็นวัดทีเ่กา่แก่ทีส่ดุและเก็บรักษาศลิปะวัตถุเก่าแก่ซึง่มมีูลค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็น

อาคารสถาปัตยกรรมทีค่งอยู่มาไดย้าวนานทีส่ดุของมาเก๊า ในบรเิวณวัดมศีาลาซุม้ประต ูGATE PAVILION,หอเมตตาธรรม 
HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แมก่วนอมิ HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN 

 

 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
 

น าทา่นเขา้สู ่โคโลอาน(Coloane) เคยเป็นเกาะชาวประมงอยู่ทางใตข้องเกาะไทปา เป็นเกาะทีม่คีวามสงบทีส่ดุของเกาะ

มาเก๊า และเป็นทีต่ัง้ของรา้นทารต์ไข่ชือ่ดังทีส่ดุของมาเก๊า Lord Stow Bakery ซึง่เปิดมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1989 จากนัน้น า
โบสถเ์ซนตฟ์รานซสิ ซาเวยีร ์(St. Francis Xavier Church) สถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญแห่งหนึง่ในโคโลอาน ถูกสรา้งขึน้

ในปี ค.ศ. 1928 ตามสถาปัตยกรรมแบบบารอก อาคารสเีหลอืง สลับขาว หนา้ตา่งทรงโคง้ และมหีอระฆังอยู่ดา้นบน โบสถน์ี้
สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึฟรานซสิ ซาเวยีร ์นักบวชชาวสเปนผูท้ีเ่ขา้มาเผยแพร่ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอรคิในมาเก๊า อนิเดยี 

มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์ญีปุ่่ น และจนี บาทหลวงชาวแควน้นาบารา ประเทศสเปน ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นหนึง่ในสบิสองนักบญุ
ของพระครสิต ์ผูเ้ผยแพร่ศาสนาในดนิแดนตะวนัออก 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่THE PARISIAN MACAO  ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่

จ าลองมาจากฝร่ังเศส  ซึง่หอไอเฟลทีม่าเกา๊ถอืไดว้า่เป็นหอไอเฟลจ าลองทีใ่หญ่ทีส่ดุและเหมอืนจรงิทีส่ดุในโลก โดยมกีาร
ประดบัไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมคีวามสงูถงึ 38 ชัน้ โดยทา่นสามารถขึน้ไปชมววิทีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 37 โดยทีช่ัน้นี้ทา่นจะ

สามารถมองเห็นประเทศจนี และววิพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเก๊า สามารถขึน้ชมววิไดต้ัง้แต่เวลา 11.00 - 22.00 น.  
(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  

 

 
 



จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นกุนฮา (Cunha Street) อยู่ในใจกลางหมู่บา้นไทปา ย่านชอ้ปป้ิงหรอืย่านละลายทรัพยข์อง
มาเก๊า จะเป็นตรอกคนเดนิเล็กๆทีม่ขีองฝาก และอาหารใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ถนนสายเล็กๆแห่งนี้ เป็นทีอ่ยู่อาศัยชาวแมค

กานสี (จนีผสมโปรตเุกส) จงึเป็นแหลง่รวมรา้นอาหารขนมของฝากมาเกา๊ รา้นอาหารจนี ฮอ่งกง อารเ์จนตนิา และรา้นอาหาร

โปรตเุกส 
**อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ ** 

 

 
 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ 
 

22.40 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD767 
00.30 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

*********************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

ราคาจอยแลนด ์

ไมใ่ชต้ ัว๋ 
พกัเดีย่วเพิม่ 

16 - 18 สงิหาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 

23 - 25 สงิหาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 

30 ส.ค. - 01 ก.ย.  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 

06 - 08 กนัยายน  2562 13,999 13,999 8,999 4,000 

13 - 15 กนัยายน  2562 13,999 13,999 8,999 4,000 



20 - 22 กนัยายน  2562 13,999 13,999 8,999 4,000 

11 - 13 ตลุาคม  2562 16,999 16,999 11,999 4,000 

18 - 20 ตลุาคม  2562 16,999 16,999 11,999 4,000 

25 - 27 ตลุาคม  2562 16,999 16,999 11,999 4,000 

01 - 03 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 

08 - 10 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 

15 - 17 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 

22 - 24 พฤศจกิายน  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 

29 พ.ย. - 01 ธ.ค.  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 

07 - 09 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 

13 - 15 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 

20 - 22 ธนัวาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000 

27 - 29 ธนัวาคม  2562 19,999 19,999 11,999 5,000 

30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค.  2563 23,999 23,999 11,999 5,000 

03 - 05 มกราคม 2563 14,999 14,999 9,999 4,000 

10 - 12 มกราคม 2563 15,999 15,999 10,999 4,000 

17 - 19 มกราคม 2563 15,999 15,999 10,999 4,000 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญ /ทรปิ/ทา่น ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 5,900 บาท ** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล 
คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ ี ่ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคา

ทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่

กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกแหง่ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 หมายเหตุ ทีฮ่่องกงมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวันสดุทา้ยลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคบัลกุทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 

 
 



 
 



 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

 
 



เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่น และช าระมัดจ าเป็นจ านวนเงนิ  10,000 บาทตอ่

ทา่นในระยะเวลาทีเ่ดนิทางชว่งเทศกาลปีใหม ่และสงกรานต ์ เพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้
ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก 

ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอก

ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 


