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วนัแรก    สนามบนิสวุรรณภมู-ิฮอ่งกง 

10.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตู 9 แถว T  สายการบนิ อมิเิรสตแ์อรไ์ลน(์ EK )เพือ่ท าการเช็คอนิ 

 โดยมเีจา้หนา้อ านวยความสะดวกแกท่า่น ในตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และทีน่ั่งกอ่นออกเดนิทาง 

13.45 น.  เหนิฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิอมิเิรสต ์แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่EK384 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
  17.40 น.  ถงึทา่อากาศยานใหม่ Chek Lap Kok เกาะลันเตา ลงทนุดว้ยเงนิจ านวนมหาศาลรว่มแสนลา้นดว้ยการถม   
 ทะเลเป็นเกาะขนาดมหมึาเพือ่สรา้งสนามบนิโดยเฉพาะ  หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
 แลว้ จากน าทา่นเดนิทางโรงแรมทีพ่ักโดยรถโคช้ตามเสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย   ผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ 

(TSING MA BRIDGE)  ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์และรถไฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ความยาวมากกว่า 
 2.2  กโิลเมตรซึง่ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดบัโลก ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกง  
 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตาคาร   (1)    
 พักที ่  Prudential Hotel หรอืเทยีบเทา่  ( 4 ดาว)         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง    เจา้แมก่วนอมิวดัฮองฮ า-กงัหงัจวิเวอรี-่วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน-วคิตอเรยีพคี-รพีลสัเบย ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

อาหาร เช้า/เที่ยง/-เย็น 

เชา้   อาหารเชา้สไตลช์าวฮอ่งกง แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร  (2) 
หลังอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิฮงุฮ า ทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นโชคลาภ 
เงนิค.ศ.1873 มลีักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดจนีดัง้เดมิ และถอืเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีง 
มากทีส่ดุแหง่หนึง่ในฮอ่งกง น าทา่นท าพธิยีมืเงนิเจา้แมก่วนอมิ เพือ่ความมั่งคั่ง 
ร ่ารวยเงนิทองไหลมาเทมา  แลว้น าชมโรงงานฮอ่งกง จวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ชองฮอ่งกง 
กบังานดไีซนทีไ่ดร้ับรางวัลยอดเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้  
โดยการยอ่ใบพัดของกงัหนัวักแชกง มาท าเป็นเครือ่งประดับ เชน่ จี ้แหวน ก าไล  
เพือ่เสรมิชะตา ใชท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากหรอืของทีร่ะลกึหรอืน าโชคใหก้บัทา่นเอง 
วดัแชกงหมวิ (Che Kung Temple) เป็นทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์เรือ่งของกงัหนัลมทีพ่ดัพาเอาสิง่ไมด่อีอก
จากชวีติ เชือ่วา่การหมนุกงัหันกลับทศิ จะชว่ยหมนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้ท าใหวั้ดน้ีมชีือ่เรยีกอกี
อยา่งหนึง่ว่า วัด กงัหนัลม เดมิทวัีดนี้เป็นวัดเล็กๆ ทีเ่กา่แกแ่ละไดอ้นุรักษ์ไวเ้ป็นโบราณสถาน อยูท่างดา้นหลัง
ของเรอืนใหม ่สว่นเรอืนใหม ่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟตุ สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึทา่นแชกง 
นักรบผูซ้ ึง่ปกป้องจกัรพรรดริาช องคส์ดุทา้ยแหง่วงศซ์ง่  
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร  (3) ( พเิศษ เมนูหา่นย่างเลศิรส) 

น าทา่นเดนิทางสูวั่ดหวังตา้เซยีน วัดหวังตา้เซยีน  
Wong Tai Sin Temple (หวอ่งไทซ่นิ)น าทา่นนมัสการเทพเจา้ 
หวังตา้เซยีน ณ วัดหวังตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกง  
เทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูล รักษาโรคภัยไขเ้จ็บและ พบกบัผูค้นมาก 
มายทีน่ าธปู และ ของ มาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่ง 
ความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทางธรุกจิหรอืตามทีค่นไทย 
เรยีกกนัอยา่งคุน้ปากเป็นภาษาจนีแตจ้ิว๋วา่ “วดัหวงัตา้เซยีน” 
นัน้เป็นวัดลัทธ ิเตา๋ทีช่าวฮอ่งกงและนักทอ่งทอ่งที ่เดนิทางมา 
เทีย่วฮอ่งกงโดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายจนีใหค้วามศรัทธากนัมาก  
วัดน้ีม ีอายกุวา่รอ้ยปี ไดช้ือ่วา่เป็น   
วัดที ่    “ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาทกุสิง่”   

  
น าทา่นสูห่าดทราย REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่ 
นี้สวยทีส่ดุแหง่หนึง่และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลาย 
เรือ่ง  มรีปูป้ันของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ ซึง่ท าหนา้ที ่
ปกป้องคุม้ครองชาวประมง ใหท้า่นนมัสการขอพรจาก 
เจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล  
ขา้มสะพานตอ่อายซุึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 
                                                     
จากนัน้น าทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้สูย่อดเขา VICTORIA PEAK   
หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมเป็นจดุชมววิทีค่ณุจะตอ้งทึง่กบั 
ความสวยงาม   พาทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิ วคิตอเรยีพอ้ยท ์ ให ้
ทา่นถา่ยรปูตามอัธยาศัย  ทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัทัศนียภาพของ
เกาะฮอ่งกงและฝ่ังเกาลนู ซึง่เต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้าและอาคาร
ตา่งๆทีส่รา้งตามหลักฮวงจุย้  

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัาคาร (4) 
 น าทา่นชม A Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ริม่ตน้ใน 
                เวลา 20.00 น. ทกุค า่คนื การแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุ๊ควา่เป็นการ 
     แสดงแสง และเสยีงที ่ยิง่ใหญท่ีส่ดุของโลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคญัตา่งๆทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ัง 
     ของอา่ววคิตอเรยี โดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่น้ี จะประดับประดาดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์็จะสอ่งแสง 
  สวา่งตระการ  ตาเป็นสตีา่ง ๆ  แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮอ่งกง   

  พักที ่  Prudential Hotel หรอืเทยีบเทา่  ( 4 ดาว)         
 
 
 
 
 

ธรรมเนียมการไหวเ้ทพเจา้แชกง 
• เมือ่เขา้ไปในศาลใหย้นือยูเ่บือ้งหนา้รปูป้ันขนาดมหมึาของทา่นแชกง 

• อธษิฐานขอพรและมองหนา้ทา่น อย่างมุง่มั่น 
• ท าพธิหีมนุกงัหันแหง่โชคชะตา โดยใชน้ิว้ชีห้มนุกงัหันตามเข็มนาฬกิา 
• ถ ้าชวีติในปีทีผ่า่นมาไมด่ ีใหใ้ชม้อืซ ้ายหมนุดา้นซา้ยไปขวา 
• ถ ้าชวีติดอียูแ่ลว้ก็ใหห้มนุกงัหันกลับจากขวไปซา้ย 
• เมือ่หมนุกงัหันเสร็จแลว้ ตกีลอง อกี 3 ครัง้ ดังๆ 

 เพือ่ใหเ้ป็นทีร่ับรูท้ั่วกนัทัง้ฟ้าดนิ และใหพ้รนัน้สมประสงค ์
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วนัทีส่าม   มาเกา๊-วดัอามา่-โบสถเ์ซนปอล-เซนาโดสแควร-์เดอะเวเนเชีย่นมาเกา๊ 
         อาหาร เชา้/กลางวนั-/- 
เฃา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร เมนูต ิม่ซ า (5)  จากนัน้น า คณะเดนิทางสู ่ มาเกา๊ โดยเรอืเฟอรี ่ใช ้

เวลาประมาณ 1 ช.ม.   มาเกา๊ เป็นประเทศเล็กๆทีม่พีืน้ที ่27.3 ตร.กม. หลังจากโปรตเุกสไดท้ าพธิสีง่มอบมา
เกา๊คนืแกจ่นี เมือ่วันที ่20 ธันวาคม 1999 มาเกา๊ ก็ไดร้ับการขนานนามใหม่ว่า "เขตปกครองพเิศษมา
เกา๊” โดยทีอ่ดตีชาวประมงและชาวนาจากมณฑลกวางตุง้มาตัง้รกรากในมาเกา๊กอ่นใชช้ือ่วา่ "โอหมนุ" หรอื
เรยีกอกีอยา่งนงึวา่"ประตูแหง่การคา้ขาย" เน่ืองจากเป็นเมอืงทีต่ัง้อยู ่ณ ปากแมน่ ้าจเูจยีงหรอืแมน่ ้าไขม่กุทาง
ตอนใตข้องมณฑลกวางเจาดังนัน้ผูป้ระกอบการในทอ้งถิน่จงึยนิดตีอ้นรับพ่อคา้และนักส ารวจชาวโปรตเุกส ทกุ
วันน้ีมาเกา๊เป็นเขตปกครองพเิศษของสาธารณรัฐประชาชนจนีเชน่เดยีวกบัฮอ่งกง    

 
วดัอามา่  หรอืทีรู่จ้ักกนัในนามของ ศาลเจา้แมท่บัทมิ  ตัง้อยูบ่รเิวณเหาดบารร์า สรา้งขึน้เพือ่เป็นการถวาย
สกัการะแกอ่ามา่ องคเ์ทพธดิาแหง่ทอ้งทะเล โดยมตี านานเลา่วา่มหีญงิสาวชือ่ ‘หลงิมา่’ เป็นชาวฟเูจีย้น 
ตอ้งการขา้มฝ่ังมายังคาบสมทุรเอา้เหมนิ จงึขอโดยสารมากบัเรอืประมง ล าเล็กๆ ล าหนึง่ แตร่ะหวา่งทีเ่รอืลอ่ง
อยู่ๆ กก็ลับมพีายเุกดิขึน้ท าใหเ้รอืล าอืน่ๆ อับปางลง  แตด่ว้ยปาฏหิารยิก์็ท าใหเ้รอืของหลงิมา่เดนิทางมาถงึฝ่ัง
ไดอ้ยา่งปลอดภัย  แตเ่มือ่กา้วเทา้ขึน้บนฝ่ังเธอก็ลอยขึน้ไปบนฟ้าและหายลับไป  ชาวประมงทัง้หลายจงึเชือ่กนั
วา่เธอเป็นธดิาแห่งทอ้งทะเล และนับแตนั่น้ดนิแดนแหง่น้ีก็ไดร้ับการขนาน  นามวา่ ‘อา่วของอามา่’  อา่นเป็น
ภาษาจนีวา่ ‘อามา เกา’ และเพีย้นมาเป็นมาเกา๊ในปัจจบุัน  วดัอามา่ คอืวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ และ เก็บรักษา
ศลิปะวัตถเุกา่แกซ่ึง่มมีลูคา่มหาศาลไวม้ากมาย เป็นอาคารสถาปัตยกรรมทีค่งอยม่าไดย้าวนานทีส่ดุในมา
เกา๊   วัดอามา่ คอืศนูยร์วมใจชาวมาเกา๊ ประกอบไปดว้ยประตูทางเขา้ ซุม้ประตแูหง่ การร าลกึ หอสวดมนต ์หอ
แหง่ความเมตตา หอเจา้แมก่วนอมิ และศาลาเซิง้เจา้ชานหลงิ ทีล่ว้นอทุศิใหแ้ดเ่ทพศกัดิส์ ิท์ธิ ิอ์งคต์า่งๆ   ท าให ้
วัดอามา่ซึง่กอ่สรา้งมากอ่นทีป่ระเทศมาเกา๊จะถอืก าเนดิ เป็นตัวแทนอันน่ายกย่อง  ในการบอกเลา่ถงึวัฒนธรรม
จนีทีห่ลอ่หลอมอยูใ่นศรทัธาแหง่ลัทธเิตา๋ ขงจือ้ พทุธศาสนา และความ เชือ่ในเทพเจา้   โดยภายในวัดอามา่
นัน้ในมกีอ้นหนิขนาดใหญ่  ซึง่แกะสลักเป็นรปูเรอืส าเภาโบราณ   เพือ่เป็นสัญลักษณ์แสดงวา่เป็นจดุทีเ่จา้แม่
อามา่ยา่งเทา้กา้วขึน้สูผ่นืดนิมาเกา๊   หนา้วัดมรีปูปั้นสงิโตหนิอยู ่2 ตัว   เชือ่กนัวา่หากใครไดห้มนุลกูแกว้ทีอ่ยู่
ในปากสงิโตไปทางขวา 3 ครัง้ พรอ้มตัง้จติอธษิฐานแลว้จะสมหวังใน สิง่ทีป่รารถนา นอกจากนัน้ยังมคีวามเชือ่
เกีย่วกบัโชคลาภอกีมากมาย ชาวประมงกอ่นออกเดนิเรอืจะตอ้ง มาท าการสกัการะ เพือ่ขอพรใหเ้ดนิทางโดย
ปลอดภัย และหาปลากลบัมาไดม้ากๆ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  
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 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ "วดัเจา้แมก่วนอมิ"   ถอืไดว้า่เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของมาเกา๊  ถกูสรา้งขึน้
ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่15 โดยเป็นทีป่ระดษิฐานขององคพ์ระโพธสิตัวก์วนอมิ   ซึง่เมือ่เดนิผา่นประตใูหญห่นา้วัด
เขา้มาจะพบกบัภาพองคพ์ระสงักจัจายนก์อ่นเป็นสิง่แรก   มคีวามพเิศษอยูต่รงทีไ่มว่า่จะยนืมองจากมมุใดก็ตาม 
จะสามารถเห็นสายตาขององคท์า่นมองมาในจดุทีเ่รายนือยูต่ลอดเวลา แวะสักการะภาพองคท์า่นกอ่นเป็นอยา่ง
แรก จากนัน้จงึสกัการะรปูปั้นของเหลา่ทา้วจตโุลกบาลทัง้ 4 องค ์ทีต่ัง้อยูต่ดิๆ กนั ซึง่ท าหนา้ทีค่อยดแูล
ปกป้องจากภัยอันตรายตา่งๆ จากทัง้ 4 ทศิ เหนือ ใต ้ออก ตก กอ่นเดนิเขา้ไปสูโ่ถงใหญห่รอืหอพระโพธสิตัว์
กวนอมิดา้นใน สกัการะขอพรปราศจากโรคภัยไขเ้จ็บและ สขุสมหวังในทกุเรือ่ง ระหวา่งทาง ผา่นชม เจา้แม่
กวนอมิรมิทะเล (goddess of mercy) เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์อง สรา้งดว้ยทอง
สมัฤทธิท์ัง้องค ์มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตนั ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบัวดงูดงามออ่นชอ้ยโดย
ทางการโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่ เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ ในโอกาสทีส่ง่มอบมาเกา๊คนืให ้จนีแผน่ดนิใหญ ่ 
จากนัน้น าทา่นสู ่ "โบสถเ์ซนตป์อลล"์  สรา้งขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 นับเป็นสถานทีม่คีวามส าคัญทาง
ประวัตศิาสตร ์ และ  เป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊ โบสถแ์หง่น้ีเคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหง่แรกของ
ชาวตะวันตกในดนิแดนตะวันออกไกล   ตอ่มาในปี ค.ศ.1835    ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรง ท าใหค้งเหลอืแต่
ซากประตโูบสถด์า้นหนา้ และบันไดทางเขา้ดา้นหนา้ทีส่งา่งาม หลังจากทีม่กีารบรูณะขึน้ใหมใ่นปีค.ศ.1991 
นอกจากนี้ดา้นหลังโบสถย์ังมกีารจัดพพิธิภัณฑท์างศาสนาขึน้  และยังมหีลมุฝังศพของบาทหลวงวาลคินาโนผู ้
กอ่ตัง้โบสถ ์  ตลอดจน โครงกระดกูของชาวครสิตญ์ีปุ่่ น และเวยีดนาม ทีเ่สยีชวีติเมือ่คราวทีเ่กดิเพลงิไหมค้รัง้
ยิง่ใหญ ่   พาทา่นเดนิสู ่ยา่นการคา้ส าคัญของมาเกา๊ หรอืเซ็นเตอรพ์อ้ยทม์าเกา๊ เรยีกว่า "เซนาโดส้
แควร"์  โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลอนคลืน่ เปรยีบเสมอืนทอ้งทะเลอันอดุมสมบรูณ์
ลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส     อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ 
เสือ้ผา้สนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย ยีห่อ้ อาท ิเชน่ ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP 
ฯลฯ  พรอ้มชมิ "ทารต์ไข"่ ของฝากชือ่ดังของ มาเกา๊ หรอืจะซือ้กลับมาฝากคนทีท่า่นรัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
น าทา่นสูโ่รงแรมเดอะเวเนเชีย่นมาเกา๊ THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL เป็นโรงแรมระดับ 6 
ดาว ทีน่ี่ทา่นจะไดส้มัผัสกบัความอลังการของสถานทีโ่ดยรอบพบกบัการตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบา
รอค บรเิวณโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัตศิาสตรข์องชาวเวนสิทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้ชอ้ปป้ิงกวา่ 350 
รา้น มทีัง้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท้า่นเลอืกและยังมสีปาสดุหรหูรา ใหท้า่นเลอืกใชบ้รกิาร มรีา้นอาหารกวา่ 
20 รา้น และทีน่ั่งรองรับกวา่ 1,000 ที ่น่ังภายในม ีเน้ือทีก่วา้งขวาง อสิระเขา้ชมคาสโิน เชญิเสีย่งโชคตาม
อัธยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกง 

 
   พักที ่  Prudential Hotel หรอืเทยีบเทา่  ( 4 ดาว)         
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วนัทีส่ ี ่  กระเชา้ลอยฟ้า นองปิง360-นมสัการพระใหญโ่ปลนิ-ซติีเ้กทเอา๊เลทต-์กรงุเทพฯ  
อาหาร เชา้/-/- 

 
 
 
 
 
 
 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบสไตลฮ์อ่งกง  (7)   
 จากนัน้  น าทา่นเดนิทางสูพ่ระใหญน่องปิง ซึง่ตัง้อยูฝ่ั่งเกาะลันเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเสน้ทางลอย

ฟ้านองปิง  Ngong Ping Skyrail ทีจ่ะพาคณุชมทวิทัศนร์อบตัว 360  องศา ของเกาะลันเตา  จาก Tung 
Chung ตงุชุง  สูท่ีร่าบนองปิง  ในเวลา 25 นาท ี ทัง้อา่วตงุชงุ วนอทุยานลันเตาเหนือ  เมือ่ไปถงึปลายทาง
ลองแวะเยอืนสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่1.5 เฮคตาร ์ สิง่ทีน่่าสนใจหลายอยา่งของ
หมูบ่า้นนี้ทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารจะท าใหค้ณุเพลดิเพลนิอยูไ่ดห้ลายชัว่โมง(ไมร่วมคา่บัตรผา่นประตเูขา้ชม
สถานทีต่า่ง ๆ)   ทา่นสามารถมองเห็นพระพุทธรปู  Giant Buddha & Po Lin Monastery  ทีร่ะดับความสงู 22  
เมตร  ประทับกลางแจง้  องคใ์หญท่ีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุๆ สว่นของเกาะ  จากกระถางธปูขนาดใหญ่ที่
ดา้นลา่ง  ไตข่ึน้บันได 268 ขัน้  สูฐ่านทีอ่งค ์พระน่ังประทับอยู ่ เหนือระดับน ้าทะเล  371  เมตรชมทวิทัศอัน
งดงาม   โดยรอบทีจ่ะท าใหค้ณุตืน่ตะลงึ  แลว้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงทีซ่ติีเ้กทเอา้ทเ์ลตตามอัธยาศัย ซึง่มสีนิคา้
เบนแนมลดราคามากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย    

เทีย่ง      อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 จนถงึเวลานัดหมายน าท่านออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานเช็คแลบกก๊ 

21.35 น.   เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่กลับสูก่รงุเทพฯ   
23.10 น.   ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร * * * * * * * * * * * * * * * * *  
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดั 

โดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั 

 
 
 

ก าหนดเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ เด็กอาย ุ2-11 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น มเีตยีง 

เด็กอาย ุ2-11 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น มเีตยีง 

เด็กไมม่ี
เตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

9-12 ก.พ.66 28,888 28,888 28,888 27,888 8,900 

16-19 ก.พ.66 28,888 28,888 28,888 27,888 8,900 

23-26 ก.พ.66 28,888 28,888 28,888 27,888 8,900 

3-6 ม.ีค.66 30,888 30,888 30,888 30,888 8,900 

9-12 ม.ีค.66 28,888 28,888 28,888 27,888 8,900 

16-19 ม.ีค.66 28,888 28,888 28,888 27,888 8,900 

23-26 ม.ีค.66 28,888 28,888 28,888 27,888 8,900 

30 มคี.-02 เม.ย.66 30,888 30,888 30,888 29,888 8,900 

 

อตัราคา่บรกิาร 
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1. วางเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ทันทโีดยโอนเขา้บัญช ีพรอ้มหนา้พาสปอรต์   

2. พาสปอรต์ตอ้งมอีายใุชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน 

(พลาสปอรต์หา้มช ารุดฉีดขาด หรอืมรีอยขดีเขยีน เปียกน ้า รอยประทับใดๆ นอกจากทางราชการก าหนดลงใน 
พลาสปอรต์โดยเด็ดขาด เพราะจะมผีลใหท้่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้-ออก ประเทศโดยทันท)ี 

3. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกรุณาโอนกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  

 

  
 คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%   (คดิค านวณจากคา่บรกิาร กรณีตอ้งการ)   
 คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทท์างไกล คา่เครือ่งดืม่ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถ  ทา่นละ1,500 บาท/ทรปิ *** ช าระ ณ. วันเดนิทาง เดก็และผูใ้หญจ่่ายเทา่กัน 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ีเ่ดนิทางจากเมอืงไทยตามความพงึพอใจของทา่น *** 

 

 

  
 
ยกเลกิการเดนิทางขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทกุกรณี  
*** โปรดตรวจสอบหนังสอืเดนิทางของท่านว่ามอีายกุารใชง้านถงึ 6 เดอืนหรอืไม ่หากมกีารผดิพลาดทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ   *** 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

***เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ*** 

 

 
✓ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ Economy  รวมภาษีสนามบนิไทยและฮ่องกง ค่าสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ  ณ วันที ่ 1 ธค. 2565 

✓ คา่รถรับสง่น าเทีย่วตามรายการ 
✓ คา่อาหาร และคา่เขา้ชมตามระบรุายการ 

✓ คา่ธรรมเนียมวซีา่ ยกเวน้คนตา่งดา้ว 

✓ คา่ประกันอบัุตเิหตวุงเงนิ1,000,0000  บาท  ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์และผูท้ีเ่ดนิทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี หรอื อาย ุ75-85 ปี ความคุม้ครอง  
50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย และผูเ้ดนิทางอายเุกนิ 85 ปี ไมคุ่ม้ครอง 

✓ คา่ขนกระเป๋าทา่นละ 1ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. 
✓ คา่หอ้งพัก สอง-สาม ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง ในโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืในระดบัเดยีวกัน 

 

 

คา่บรกิารรวม 

 

คา่บรกิารไมร่วม 

 

เงือ่นไขการจอง 
 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 
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หมายเหต ุ 
o พระใหญน่องปิง เป็นของแถม หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยทางเจา้หนา้ทีจ่ะไม่อนุญาตใหข้ึน้กระเชา้เพราะถอืเรือ่งความปลอดภัย

เป็นหลัก ดังนัน้จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สนิ  
o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ยกเลกิโปรแกรมกระเชา้นองปิง ในกรณีทีก่ระเชา้ปิดปรับปรุง 

o บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใด ๆ อันเกดิจากเหตุสดุวสิยั เชน่ อุบัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน 
การกอ่การจลาจล ความ   ล่าชา้ของเทีย่วบนิ การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกหรอืเขา้ประเทศ เป็นตน้  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะของสายการบนิ โรงแรม และสภาวะ

ทางการ เมอืงโดยถอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
o บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

o บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิต ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จาก

อบัุตเิหตตุา่งๆ 

o หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไว ้
แลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

o บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

o รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

o ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ ตาม

สถานการณ์ดังกลา่ว 
o กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิท

ขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

o หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้ อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดของทางสายการบนิ  

จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ 
o   กรุณาตรงต่อเวลาทุกครัง้ทีม่กีารนัดหมาย 

o  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้่วมเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น  หาผูร้่วมเดนิทาง  
o    **** ออกเดนิทางขัน้ต ่า 10 ท่าน (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

o    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นวันเดอืนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
o การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดังกล่าว  คอืรา้นรา้นจวิเวอรี ่ 

รา้นหยก(ฮวงจุย้)  รา้นบัวหมิะ  รา้นผา้ไหม  แต่ไมไ่ดม้กีารบังคับซือ้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจ่ายคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ 

จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

o เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิทีซ่ ือ้มาเป็นตั๋วกรุ๊ป ดังนัน้ทีน่ั่งทางสายการบนิจะจัดเป็นโซนกรุ๊ปมาให ้ทางบรษัิทฯม่สามารถทีจ่ะรอ้งขอไดว้า่จะ
ขอทีน่ั่งโซนไหน และในบางครัง้ทีน่ั่งบนเครือ่งอาจจะไมไ่ดน่ั้งตดิกันหมดกับคนในครอบครัว แตอ่ยา่งไรเสยีทางเจา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรจ์ะ
พยายามอย่างเต็มทีเ่ผือ่ทีจ่ะไดน่ั้งดว้ยกันกับคนในครอบครัว ทัง้นี้จงึเรยีนมาเพือ่ทราบโดยท่ัวกัน และโปรดเขา้ใจ 

 

***ผูโ้ดยสารทกุคนทีเ่ดนิทางจากประเทศไทย (หรอืมปีระวัตอิยูใ่นประเทศไทยในชว่ง 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้
ฮอ่งกง และไดรั้บวัคซนี COVID19 อยา่งนอ้ย 2 เข็ม)  จะตอ้งเตรยีมเอกสารกอ่นเดนิทางและปฏบิตัติาม
มาตรการดา้นสาธารณสขุของทางการฮอ่งกง ดังน้ี*** 

กอ่นเดนิทางเขา้ฮอ่งกง 

1. หลกัฐานการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 ทีไ่ดรั้บการรับรองโดยทางการฮอ่งกง ขัน้ต ่า 2 เข็ม 
2. แสดงผลตรวจหาเชือ้ฯ ดว้ย Rapid Antigen Test (RAT) ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นก าหนดเวลาเครือ่งออก 

(โดยถา่ยผลการคูก่บัหนังสอืเดนิทาง) 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

