
 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 14005  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

ฮ่องกง มาเกา๊ เสน้ทางพารวย 
สดุพิเศษน าไหว ้พารวย พาเฮง โดยแมห่มอตอ๊กแตก๊A4  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

ก ำหนดวนัเดินทำง : 26 – 28 ตุลำคม 2562 

วนัเสำร์ที ่26 ตุลำคม 2562 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สะพำนชิงหม่ำ – วดัหมั่นโหมว(1) - เจ้ำแม่กวนอมิ รีพสัเบย์(2) – พคี
แทรม – หมู่บ้ำนชำวประมง - เลดีส์้ มำร์เกต็                              

06.00 น.     พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคำน์เตอร์ M  
  สำยกำรบินคำเธ่ย์ แปซิฟิค เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.15 น.     ออกเดินทำงสู่สนำมบินฮ่องกง โดยสำยกำรบินคำเธ่ย์ แปซิฟิค เทีย่วบินที ่CX – 700 
12.10 น.    เดินทำงถึง สนำมบินเช็กลบัก๊อก ฮ่องกง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (1) (เวลำท้องถิ่นทีฮ่่องกง เร็วกว่ำประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  
  ฮ่องกง : มีวดัน่าสนใจหลายแห่ง คนฮ่องกงจะนิยมไปวดัโดยเฉพาะช่วงเทศกาลส าคญัอยา่งวนัตรุษจีน, วนัไหว้

พระจนัทร์ ฯลฯ เพื่อขอพรใหมี้สุขภาพแขง็แรง, ร ่ ารวย, มีความสุขกายสุขใจหรือกิจการเจริญรุ่งเรือง 
สะพานชิงหม่า: ยาวเป็นอนัดบั 9 ของโลกเช่ือมระหวา่งเกาะลนัเตากบัฝ่ังเกาลูนเป็นสะพาน 2 ชั้น ชั้นบนมีเลน
ส าหรับรถวิง่ 6 เลน และชั้นล่างส าหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสวา่งไสว 

กลำงวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (2)  
 เจ้ำแม่กวนอมิ (รีพสัเบย์): ในแต่ละปีจะมีผูค้นจ านวนมากเดินทางมาขอพรจากเจา้แม่กวนอิม, เจา้แม่ทบัทิมและ 
  เทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอใหมี้ลูกท่ีวา่กนัวา่ถา้ใครมาขอมกัสมหวงัทุกคร้ังไป จากนั้นขา้มสะพาน

ซ่ึงเช่ือวา่จะมีอายยุนืยาวไปอีก 3 ปี แต่มีขอ้แมว้า่เม่ือขา้มไปแลว้อยา่เดินยอ้นกลบัทางเดิมใหเ้ดินตรงไปขา้งหนา้
แลว้ค่อยออ้มสะพานกลบัมา  

  รถรำงพคีแทรม: (1 เท่ียว) ชมทศันียภาพอนัแปลกตาของอ่าววกิตอเรียและเกาลูนอีกมุมมอง เป็นพาหนะเก่าแก่ 

สุดพเิศษ Exclusive !! อพัเดทดวงของท่ำนกบัแม่หมอตอ็กแต๊กแบบส่วนตัว 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 ท่ีสุดของฮ่องกงถือวา่เป็นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็นรถรางท่ีใชพ้ลงังานไอน ้าในการขบัเคล่ือนและไดเ้ปล่ียนเป็น
การควบคุมดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ซ่ึงเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวติฯ พบกบัตึกระฟ้าท่ีสูง
ตระหง่านและอาคารต่างๆ ท่ีก่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกแบงคอ์อฟไชน่า มีรูปทรงเหมือนดาบแหลม
ขนาดใหญ่และมีเหล่ียมมีมุมแหลมอยูร่อบดา้น ส่วนเสาสูงดา้นบนคลา้ยหนวดของแมลงมีไวเ้พื่อส่ือถึงพลงั
อ านาจและความเจริญรุ่งเรืองใหก้บัอาคารหลงัน้ี, อาคารเอชเอสบีซี ชาวฮ่องกงยงัเช่ือวา่อาคารหลงัน้ีมีฮวงจุย้ท่ีดี
ท่ีสุดในฮ่องกง เพราะท่ีตั้งของอาคารเป็นจุดบรรจบของเส้นมงักรทั้งหา้ และการท่ีตึกหนัหนา้ไปทางอ่าว
วกิตอเรียโดยไม่มีส่ิงก่อสร้างใดกีดขวาง ก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองท่ีไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขดัขวาง ชั้นบนสุด
ของตึกมีส่ิงก่อสร้างคลา้ยปืนใหญ่เป็นการแกฮ้วงจุย้ใหก้บัตึกแบงคอ์อฟไชน่าท่ีมีลกัษณะเป็นดาบแหลม ใหท้่าน
ไดถ่้ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
   
 

** หำกรถรำงแทรม ปิดปรับปรุงซ่อมแซม ไม่ว่ำกรณใีดๆ กต็ำม น ำคณะขึน้วคิตอเรียพีค โดยใช้รถแทน** 
 วดัหมั่นโหมว: หน่ึงในวดัเก่าแก่ท่ีสร้างในปี 1847 เพื่อสักการะเทพเจา้ควานอวีหรือเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่ง 

สงครามหรือท่ีรู้จกักนัในนามเทพเจา้กวนอูและหมัน่เชิง เทพเจา้แห่งการเรียนรู้ 
โดยภายในวดัจะตกแต่งตามศิลปะ แบบจีนท่ีสวยงาม จุดเด่นของวดัคือ 
ธูปขดเป็นวงกลมท่ีจุดแขวนไวท่ี้เพดานมีควนัคละคลุง้ตลอดเวลา เม่ือเดินผา่น  
ธรณีประตูวดัเขา้มาอยา่ลืมหนัไปไหวไ้ซเซง้เอ๊ียะ หรือพระน าโชคท่ีตั้งอยูด่า้นล่างขวามือของธรณีประตู 
(เวลาจุด ธูปเทียน คนจีนจะไม่จุดต่อจากคนอ่ืนท่ีปักไวก่้อนแต่จะจุดกบัตะเกียงของวดัเท่านั้น) 

  หมู่บ้านชาวประมง : ของฮ่องกงท่ีข้ึนช่ือในดา้นของอาหารทะเลสดๆ โดยชาว
ฮ่องกงเช่ือวา่การรับประทานอาหาร ทะเลใหอ้ร่อยนั้น วตัถุดิบท่ีน ามาประกอบอาหารจะตอ้งยงัสด (มีชีวติอยู)่  

 
 
 
 
 
 
เยน็ รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (3) ลิม้ลอง : กุ้งมังกร อบเนย, หอยเป๋ำฮ้ือ, หอยเชลล์, ปลำน่ึงซีอิว๊, 

ปลำหมึกทอดเกลือ ฯลฯ 
       น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Best Western Grand Hotel or Kimberley Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 



 

วนัอำทติย์ที ่27 ตุลำคม 2562 มำเก๊ำ (น่ังรถข้ำมสะพำน) - วดัอำม่ำ(3) - เจ้ำแม่กวนอมิสีทอง(4) - ร้ำนขนม - โบสถ์เซนต์
ปอล - ศำลเจ้ำนำจำ(5) - เซนำโด้ สแควร์ Venetian Macao - ฮ่องกง (น่ังเรือ)            

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร (4) พบกบั..ฮะเก๋ำ, โจ๊ก, ซำลำเปำ, ขนมจีบ ฯลฯ  
  น าท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยนัง่รถโคช้สาธารณะ (45 นาที)  
 
 
 
 
 
  มำเก๊ำ: ดินแดนท่ีผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและ ตะวนัตกไวอ้ยา่งกลมกลืน ในอดีตเคยเป็นอาณา

นิคมของโปรตุเกสมาก่อน พบกบัสถาปัตยกรรมท่ีงดงามตึกรามบา้นช่องและอาคารโบราณต่างๆ ไดรั้บการ
อนุรักษไ์วอ้ยา่งดี ไม่วา่จะเป็นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวดัต่างๆ ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัราชวงศห์มิงหรือ
โบสถเ์ก่าแก่ลกัษณะสถาปัตยกรรมบารอคหรือโคโลเนียลของชาวตะวนัตก  

 วดัอำม่ำ: หรือศำลเจ้ำแม่ทบัทมิ ถือไดว้า่เป็นวดัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดวนัหน่ึงและเป็นท่ีมาของช่ือเมืองมาเก๊า
แห่งน้ีเลยก็วา่ได ้เพราะสร้างข้ึนเพื่ออุทิศใหแ้ก่อาม่า หรือท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือวา่ "เจา้แม่ทบัทิม" ท่ีไดเ้ดินทางมาถึง 

 
ยงัผนืแผน่ดินมาเก๊า ณ บริเวณหนา้วดัแห่งน้ีท่ีแต่เดิมนั้นตั้งอยูริ่มฝ่ังทะเล แต่ในปัจจุบนัไดมี้การถมท่ีเพิ่มข้ึนมา 
จึงท าใหต้วัวดันั้นร่นเขา้มาอยูใ่นส่วนแผน่ดินแทน ภายในศาลานั้นเป็นท่ีตั้งขององคเ์จา้แม่ทบัทิม หรือก็คือองค์
เทพธิดาแห่งทอ้งทะเล ผูป้กปักษรั์กษาพื้นน ้าและมหสมุทร ผูท่ี้ท  าธุรกิจการคา้ดา้นการขนส่งควรมาสักการะเพื่อ
ขอใหก้ารเดินทางราบร่ืน ปลอดภยั ไม่มีอุปสรรคใดๆ ขวางกั้นสร้างข้ึนเพื่ออุทิศถวายใหก้บัอาม่าองคเ์ทพธิดา
แห่งทอ้งทะเล ภายในมีศาลเจา้และกอ้นหินขนาดใหญ่ซ่ึงแกะสลกัเป็นรูปเรือส าเภาโบราณ บริเวณดา้นหนา้วดัมี 

 รูปป้ันสิงโตหินอยู ่2 ตวั เช่ือกนัวา่หากใครได ้หมุนลูกแกว้ท่ีอยูใ่นปากสิงโตไปทางขวา 3 คร้ัง พร้อมกบัตั้งจิต
อธิษฐานแลว้จะสมหวงัในส่ิงท่ีปรารถนา  

  ร้ำนขนม: ใหท้่านแวะชิมและเลือกซ้ือของฝาก พบกบัหมูแผน่, ปลาเคม็, ขนมเมียจ๋า-ผวัจ๋า, ทองมว้น, ทอ็ฟฟ่ีนม  
  เป็นตน้ 
  เจ้ำแม่กวนอมิสีทอง: โปรตุเกสสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าเน่ืองจากส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน องครู์ป

ป้ันเป็นสีทองมีพระพกัตร์ละมา้ยชาวตะวนัตกประดิษฐานบนดอกบวั บริเวณน้ีเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวมาเก๊านิยมมา
พกัผอ่นมากท่ีสุดแห่งหน่ึง  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (5)  
บ่ำย  โบสถ์เซนต์ปอล: สร้างข้ึนตน้ศตวรรษท่ี17 มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ และเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองมา

เก๊า โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินแดนตะวนัออกไกล ต่อมาในปี 
 ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรงท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบนัไดทางเขา้ดา้น

หนา้ท่ีสง่างาม  
  ศำลเจ้ำนำจำ: ถือเป็นหน่ึงในศาลเจา้ท่ีหาง่ายและไปเยอืนง่ายมากท่ีสุดแห่งหน่ึงเม่ือมามาเก๊า เพราะวา่ตั้งอยู่

ดา้นหลงัซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล Landmark ส าคญัของมาเก๊าท่ีใครๆ ก็ตอ้งมาเยือน ซ่ึงศาลเจา้แห่งน้ีเหมาะ



 

เป็นอยา่งมากแก่คนท่ีต้องกำรขอลูกหลำนไว้สืบสกุล หรือขอใหต้นเองมีสุขภาพพลานมยัแขง็แรงสมบูรณ์เฉก
เช่นเดียวกบันาจา สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 เพื่ออุทิศให้แก่ยวุเทพนาจา หรือท่ีชาวจีนเรียกกนัวา่ “นาจาไทจ้ื้อ” 
เพื่อขอใหท้่านคุม้ครองจากกาฬโรคท่ีระบาดอยา่งรุนแรงไปทัว่มาเก๊าในขณะนั้น (เทพนาจาไดม้าเขา้ฝันชาวบา้น
เพื่อบอกให ้น าน ้าจากเทือกเขาและผสมกบัยาสมุนไพรจีนรักษาโรคจนหายในท่ีสุด ชาวบา้นจึงพากนัสร้างศาล
ถวายแด่เทพนาจา) ศาลเจา้นาจาเป็นศาลขนาดเล็กประกอบดว้ยโถงกลางและศาลาส าหรับการสวดภาวนา ต่อมา
ได้รับกำรยกย่องเป็นมรดกโลกของ Unesco ในปี 2005 ชาวมาเก๊าเช่ือกนัวา่หากไดข้อพรจากเทพนาจาใหเ้ด็กท่ี
เราดูแลอยูเ่ยน็เป็นสุข, แขง็แรง, อยูใ่นโอวาทและเป็นเด็กดี มีความร่มเยน็เป็นสุข มีชีวิตท่ีมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง  

 
 
 
 
 
 
 
  

เซนำโด้สแควร์: ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ซ่ึงโดดเด่นดว้ยพื้นถนนท่ีปูลาดดว้ยกระเบ้ืองเป็นลอนคล่ืนเปรียบเสมือน
ทอ้งทะเลอนัสมบูรณ์ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีรวมไวซ่ื้งร้านคา้ต่างๆ มากมาย ร้านขายเส้ือผา้แฟชัน่, ร้านจ าหน่าย
ของท่ีระลึก รวมไปถึงร้านขนมอบ, ขนมพื้นเมือง เป็นตน้ 

   The Venetian Macau: ชมบรรยากาศภายในท่ีตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมในประเทศอิตาลี 
ประกอบไปดว้ยคาสิโนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกกวา้งขนาดเท่ากบัสนามฟุตบอล พบกบั The Grand  Canal ซ่ึงจะมี 

 ส่วนของร้านคา้แบรนด์เนมทั้งหลายกวา่ 300 ร้านคา้ โดยมีล าคลองและบริการพายเรือกอนโดล่าพร้อมขบักล่อม
ดว้ยเสียงเพลงสไตลโ์อเปร่า 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์ร่ี (1 ชัว่โมง)  
เยน็       รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (6)  
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Best Western Grand Hotel or Kimberley Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัจันทร์ที ่28 ตุลำคม 2562   วดัหวงัต้ำเซียน(6) – วดัเชอกุง(7) – โรงงำนจิวเวอร์ร่ี – ร้ำนหยก 
        วดัเจ้ำแม่กวนอมิยืมเงิน(8) – ถนนนำธำน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร (7) พบกบั..ฮะเก๋ำ, โจ๊ก, ซำลำเปำ, ขนมจีบ ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 



 

 
  วดัหวงัต้ำเซียน: หรือเทพเจ้ำแห่งสุขภำพดี มาท่ีน่ีคนมกัขอใหสุ้ขภาพดีหรือหายป่วย ต านานเล่าวา่รูปป้ันองค ์

เทพเจา้หวอ่งไท่ซินถูกน ามาจากมณฑลกวางซีตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยเหลียงไดน้ ามาประดิษฐานอยูท่ี่ร้านขายยา 
  สมุนไพรของเขา เม่ือชาวบา้นมาซ้ือยาก็ไดก้ราบไหวข้อใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ และนัน่ก็ท  าใหเ้กิดเสียง 
  ร ่ าลือต่อกนัวา่เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิจริงสามารถช่วยรักษาโรคภยัใหห้ายขาดได ้ทวา่วนัหน่ึงร้านขายยาไดเ้กิดไฟไหม ้ 
  เหลียงจึงหยดุกิจการขายยาก่อนไดรั้บบญัชาจากหวอ่งไทซิน (ในฝัน) ใหไ้ปสร้างวดัแห่งใหม่ห่างจากท่าเรือเป็น 

ระยะทางกวา่ 3,600 กา้ว ใกลก้บัหมู่บา้นชุกหยวนทางขวาของท่าเรือเกาลูน เขาจึงจดัการสร้างวดัแห่งใหม่ข้ึน  
  และไดต้ั้งช่ือวา่วดัหวอ่งไท่ซิน  
  โรงงำนจิวเวอร์ร่ี: ไดเ้ชิญซินแสช่ือดงัจดัวางต าแหน่งของเคร่ืองประดบัแต่ละเมด็ใหเ้ขา้กบักงัหนัซ่ึงเป็น

เคร่ืองรางตามหลกัฮวงจุย้ โดยจ าลองเลียนแบบมาจากแชกงเหม่ียว กงัหนัใหญ่ 4ใบพดัท่ีชาวฮ่องกงใหค้วาม
เล่ือมใสศรัทธา  
วดัเชอกุง: สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทพัแห่งราชวงศซ่์งผูมี้ช่ือเสียงทั้งดา้นการรบ, ผดุงคุณธรรมและ
ช่วยขจดัปัดเป่าโรคภยัส่ิงไม่ดีทั้งหลายออกไปได ้โดยสร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือ 300 ปีก่อน ต่อมาราวปี 1993 จึงได ้
 
สร้างวดัแห่งใหม่ข้ึนมาทดแทนของเดิมและน ารูปป้ันท่านนายพลท่ีมีความสูงถึง 10 ม. เขา้ ไปตั้งไวใ้นอาราม
ดา้นในพร้อมดว้ยรูปป้ัน 8 เซียนแห่งลทัธิเต๋า ซ่ึงอยูบ่ริเวณทางเดินดา้นนอกซา้ย-ขวา ทุกวนัท่ี 2 ของเดือนแรก
ตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงจะเดินทางมาท่ีวดัแห่งน้ีเพื่อถวายกงัหนัลม เพราะเช่ือวา่กงัหนัลมน้ีจะช่วยพดัพาส่ิงชัว่
ร้ายและโรคภยัไขเ้จบ็ออกไปจากตวัน าพาแต่ความโชคดีเขา้มา ใหท้่านไดห้มุนกงัหนัทองแดงตามความเช่ือของ
ชาวฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ  

  ร้ำนหยก: ใหท้่านไดเ้ลือกชมสินคา้ทอ้งถ่ินของฮ่องกง ตามอธัยาศยั 
กลำงวนั        รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (8)  
บ่ำย  ศำลเจ้ำแม่กวนอมิยืมเงิน: ทางบริษทัจดัเตรียมของไหวแ้จกใหทุ้กท่าน สักการะองคเ์จา้แม่กวนอิมท่ีมีอายกุวา่ 

700 ปี ซ่ึงเป็นศาลดั้งเดิมของเมืองฮ่องกง ทุกๆ ปี คนฮ่องกงจะมาท าพิธีการยมืเงิน เจา้แม่ไปบูชาเพื่อความ
เจริญรุ่งเรืองแลว้ในช่วงส้ินปีก็จะน ามาคืน 

 
 
 
 

ฮำร์เบอร์ พลำซ่ำ, โอเช่ียน เทอร์มินอล(ถนนนำธำน): จุดนดัพบของ ขาชอ้ปท่ีรวมหา้งฯ ขนาดใหญ่ 2 แห่งเขา้ 
  ดว้ยกนั (ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่าและร้านคา้ของทางหา้งฯ) โดยเนน้ขายสินคา้จากแบรนด์

ดงัระดบัโลกและแบรนดท์ัว่ไปทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแลว้กวา่ 700 ร้านคา้ พบกบั DFS Galleria 
หา้งฯ ปลอดภาษีท่ียกขบวนแบรนด์หรูจากทัว่โลก เช่น Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, 
Hermes, Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปอยา่งจุใจ 

17.00 น.       ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง   
20.00 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX – 703 



 

                      (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (9) 
22.10  น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 
 

อตัราค่าบริการ : 
ฮ่องกง  มำเก๊ำ เส้นทำงพำรวย 3 วนั  2 คืน (CX) 

26 – 28 ตุลำคม 2562 
Hotel ผูใ้หญ่ 2 – 3 ท่าน เด็ก ต ่ากวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียงเสริม) 

เด็ก ต ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเด่ียว 

Best Western Grand Hotel 
or Kimberley Hotel  

35,900.- 34,900.- 34,400.- 8,000.- 

 
 
***เง่ือนไขส ำหรับกำรจองทัวร์*** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 16 ท่าน ข้ึนไป ออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย) 
2. การท่องเท่ียวประเทศฮ่องกง, มาเก๊า นั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว 
คือ  ร้านหยก, ร้านจิวเวอร์ร่ี, ร้านขนม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่มท่านละ 800 HKD/ ท่าน 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 
3. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาโปรโมชัน่ของสายการบิน ตอ้งท าการจองพร้อมหนา้พาสและเม่ือท่ีนัง่คอนเฟิร์ม ตอ้งท าการจ่ายเงิน
มดัจ าค่าทวัร์ภายในไม่เกิน 3 วนัหลงัการจอง และเม่ือออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได ้

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 
*ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชั้นทศันาจรตามรายการ (กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลง หรือตอ้ง
ซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน) และภาษีสนามบินทุกแห่ง 
*ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการระบุ พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีท่านตอ้งการ เพื่อความสะดวกสบายของตวั
ท่านเอง :  
  Twin = หอ้ง 2 เตียง : Double = หอ้ง 1 เตียงใหญ่ : Single = หอ้งเตียงเด่ียว : Triple = ห้อง 3 เตียง : หากไม่มีการระบุ ทาง
บริษทัฯ ขออนุญาติจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัท่าน 
*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีระบุในรายการ (หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินได)้ 
*ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
*ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละ ไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
*ค่ามคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 
*ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่น
ขอ้จ ากดั ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต  
*รวมทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถและหัวหน้ำทวัร์ 
 



 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม  
*ค่าท าหนงัสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ 
*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
*ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีมีน ้าหนกัเกิน 30 กิโลกรัม 
*ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% คิดจากยอดบริการ  
 
เง่ือนไขกำรจอง  
1. มดัจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหนา้หนงัสือเดินทางมาท่ีบริษทัฯ 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
 
เง่ือนไขกำรยกเลกิ  
1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
2. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัร์ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 7-14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 50% เปอร์เซ็นตข์องราคาทวัร์ในทุกกรณี 
4. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 1-6 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกรณี 
 
หมำยเหตุ 
1.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทาง บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4.บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5.รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
, บริษทัฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่
คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8.มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 



 

9.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
 
 

***เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มันโลกทีม่ีกำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ำ้มันขึน้ในอนำคต  
ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

***ฮ่องกง รณรงค์เร่ืองกำรใช่ถุง  กรณไีปซ้ือของตำมร้ำนค้ำทุกร้ำนโดยถ้ำต้องกำรถุงจำก 
ร้ำนค้ำ ต้องจ่ำยเพิม่อกี 50 เซ็นต์ กรุณำ พกถุงผา้ไปดว้ยทุกคร้ังท่ีจบัจ่ายซ้ือของทุกชนิด 

 



 

 


