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NT021
ทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊ นองปิง 4 วัน 3 คนื (EK)
ทัวรฮ์่องกง มาเก๊า จนี , 4 วัน 3 คนื ,

EATON HOTEL  , GOLDEN CROWN CHINA HOTEL

เกาะฮอ่งกง - เสน้ทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั ขา้มสะพานแขวนซงิหมา่ - ปากอา่ววคิตอเรยี - SYMPHONY OF LIGHT
รถรางพคีแทรม - ยอดเขาวคิตอเรยีพคี - อา่วรพีลสัเบย ์- สะพานตอ่อาย ุ- โรงงานฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี
วดัแชกงหมวิ - เกาะลนัเตา - กระเชา้นองปิง & พระใหญโ่ป๋หลนิ - ซติเีกท เอาทเ์ลต - เกาะมาเก๊า 

องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล - วดัเจา้แมก่วนอมิ - ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล
เซนาโดส้แควร ์- เดอะเวเนเชยีน - ดสินยีแ์ลนด ์- โอเซยีนปารค์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ฮอ่งกง - SYMPHONY OF LIGHT - อสิระชอ้ปปิงเลดมีาเก็ต & เทมเปิลสตรที

10.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประตหูมายเลข 9 แถว T เคาน ์เตอรส์ายการบนิเอมเิรตส์
(EK) พบเจา้หนา้ทแีละหัวหนา้ทัวรจ์ากทางบรษัิทคอยอํานวยความสะดวกแกท่า่นในดา้นตัวเครืองบนิและสมัภาระในการเดนิทาง

13.45 น.
นําทกุทา่นลัดฟ้าสู ่เกาะฮอ่งกง โดยเทยีวบนิท ีEK384 / บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง



17.40 น.
การเดนิทางใชเ้วลา 3 ชวัโมง เดนิทางถงึ สนามบนิ CHECK LAP KOK
สนามบนิแหง่ใหม่ของฮ่องกงททัีนสมัยดว้ยเทคโนโลยีและสงิอํานวยความสะดวกตา่ง  ๆผา่นการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมอืง 

นําทา่นเดนิทางผา่น เสน้ทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั ขา้มสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซงึเป็นสะพานแขวนสองชนัทยีาวทสีดุในโลก
โดยมคีวามยาวทังหมด 2.2 กโิลเมตร (1.4ไมล)์ เชอืมตอ่ระหวา่งฮ่องกงอนิเตอรเ์นชนันอลแอรพ์อรต์กับตัวเมอืงฮ่องกง
ตัวสะพานชนับนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์งิ สว่นชนัลา่งเป็นเสน้ทางของเอ็มทอีาร ์(MTR) กับแอรพ์อรต์เอ็กเพรสเทรนส ์(Airport Express Trains)
สะพานซงิหม่านี ไดถู้กคัดเลอืกใหเ้ป็นสญัลักษณ์ของคูรั่กทัวโลกอกีดว้ย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ปากอา่ววคิตอเรยี ซงึเป็นจดุชมววิทนัีกทอ่งเทยีวชนืชอบอกีแหง่หนงึของฮ่องกง 

นําทา่นชม SYMPHONY OF LIGHT เป็นการแสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทใีหญ่ทสีดุในโลกทถีูกบันทกึโดย “กนิเนส เวลิด์ เรคคอรด์”
ซงึการแสดงจะเปิดไฟทตีกแตง่ดว้ยไฟหลากหลายสสีนั ร่วมดว้ยการยงิเลเซอรป์ระกอบเพลงจากอาคารชนันํากวา่ 40 แหง่
โดยใชเ้วลาในการแสดงประมาณ 15 นาที

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT เมนูดังนี :: ผัดผักตามฤดกูาล ขา้วผัด หอยลายผัดเตา้ซี
ปลาหมกึกระเทยีมพรกิไทย เป๋าฮอืนงึซอีวิ ปลาเกา๋นงึซอีวิ หอยเชลลน์งึวุน้เสน้กระเทยีม กุง้ทะเลลวกจมิ ปผัูดขงิ 

จากนันใหท้า่นอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย หรือทา่นใดทตีอ้งการชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงยามราตรี
ทา่นสามารถเดนิชมบรรยากาศและวถิชีวีติยามค่าํคนืของชาวฮ่องกงได ้เนืองจากโรงแรมตังอยู่ใจกลางย่านชอ้ปปิงฮ่องกง

ทพีกั
EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ NOVOTEL NATHAN HOTEL เทา่นัน

วนัท ี2
(นงัรถรางพคีแทรม) สูย่อดเขาวคิตอเรยีพคี (สงูสดุ) - รพีลสัเบย ์- ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี- วดัแชกงหมวิ - กระเชา้นองปิง &
พระใหญโ่ป๋หลนิ - ซติเีกท เอาทเ์ลต

เชา้
รับประทานอาหารเชา้แบบตมิซําตน้ตํารับของฮ่องกง 

จากนันนําทา่นเดนิทางโดย รถรางพคีแทรม ขนึสู ่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี จดุชมววิสงูทสีดุและสวยทสีดุของฮ่องกงกับความสงู 396
เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล สมัผัสบรรยากาศอันบรสิทุธสิดชนื จากจดุนี ทา่นสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตกึพคีทาวเวอร์
อาคารรูปร่างครงึวงกลมทมีเีอกลักษณ์เดน่ทสีดุ ชมเกาะฮ่องกงและเกาลนูไดทั้งเกาะอย่างชดัเจน
ทังนียังจะไดต้นืตาตนืใจกับตกึระฟ้าทสีงูตระหงา่นและอาคารตา่ง  ๆทกีอ่สรา้งตามหลักฮวงจุย้ อาทเิชน่ ตกึเซ็นทรัลพลาซา่ ตกึไชน่าแบงค์
และตกึอนื  ๆอันเป็นทตัีงของธรุกจิชนันําของฮ่องกง พรอ้มทังถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ
และเลอืกซอืของทรีะลกึของฮ่องกงนานาชนดิจากรา้นคา้ภายในอาคารเดอะพคีไดอ้กีดว้ย และในบรเิวณเดยีวกัน ยังมพีพิธิภัณฑม์าดามรุสโซ
ซงึเป็นพพิธิภัณฑห์ุน่จําลองเสมอืนจรงิของดารา นักแสดง และผูม้ชีอืเสยีงของฮ่องกงและทัวโลก ใหท้า่นไดเ้ขา้เยียมชมอกีดว้ย
(ในการเขา้พพิธิภัณฑท์า่นตอ้งเสยีคา่ตัวเขา้ชมเอง)

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“อา่วรพีลสัเบย”์ เพอืนมัสการและขอพรอันศักดสิทิธ ิจาก “องคเ์จา้แม่กวนอมิ”
ปางประทานพรทชีาวฮ่องกงเชอืวา่ศักดสิทิธมิาก องคท์า่นมคีวามประณีตงดงาม ตังอยู่บนฐานบัว และ “เจา้แม่ทับทมิ” เพอืเป็นทยีดึเหนียวจติใจ
และขอใหก้ารเดนิทางทกุครังปลอดภัย พรอ้มกับนมัสการเทพเจา้แหง่โชคลาภ “ไฉ่ซงิเอยี” ทมีชีอืเสยีงวา่หากใครไดม้าสมัผัสองคท์า่น
จะไดรั้บแตเ่งนิ ทอง กลับบา้น โดยเอาสองมอืลบูจากเคราทา่นลงมาแลว้กํามาใสใ่นกระเป๋าของตัวเอง
เสมอืนเป็นเคล็ดวา่ใหเ้งนิทองไหลมาเทมาสูก่ระเป๋าของเรา บางทา่นก็จะลบูกอ้นทองทอียู่ดา้นขา้งองคท์า่นแลว้กํามาใสก่ระเป๋าของตัวเองอกีครัง
หรือทา่นไหนทมีบีตุรยาก แตง่งานแลว้ยังไม่มบีตุร ใหม้าขอพร “องคส์งักัจจาย(องค ์Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกอืบทกุคน
และมคีวามเชอืทวีา่ถา้หากลบูทอ้งซา้ยจะไดล้กูชาย ถา้ลบูทอ้งขวาจะไดล้กูสาวอกีดว้ย 

แลว้พาทา่นเดนิขา้ม “สะพานตอ่อายุ” ซงึชาวฮ่องกงเชอืกันวา่ถา้ขา้มสะพานนีไดจ้ะสามารถตอ่อายุได ้
และเมอืเราขา้มสะพานมาแลว้จะเป็นลานกวา้งทเีต็มไปดว้ยเซยีนและเทพเจา้มากมาย ซงึรวมถงี “องคเ์ทพเจา้แหง่ความรัก” หนวดเครายาว ๆ
ในมอืทา่นจะมหีนังสอืเลม่ใหญ่ ขา้ง  ๆองคท์า่นจะมหีนิดํากอ้นโต ใหทํ้าการอธษิฐาน แลว้ทําการลบูกอ้นหนิซงึจะนําพาใหพ้บคู่
สว่นทา่นทมีคีูอ่ยู่แลว้เมอืไหวข้อพรทา่นแลว้ก็ทําใหรั้กมันคงและยาวนาน 

หลังจากนันนําทา่นเยียมชม โรงงานฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี(HKJ) ทขีนึชอืของฮ่องกงพบกับงานดไีซนท์ไีดรั้บรางวัลอันดับเยียม



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นสู ่วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) หนงึในวัดยอดนยิมของฮ่องกง
ทปีระชาชนใหค้วามเลอืมใสศรัทธามาเนนินาน ดา้นในศาลมรีูปปันสงูใหญ่ของทา่นแชกงซงึเป็นเทพประจําวัดแหง่นี
เชอืวา่มคีวามศักดสิทิธใินการขอพรดา้นโชคลาภ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าเรืองรา้ยๆออกไป และวัดแหง่นี
ยังเป็นสถานททีนียิมสําหรับทา่นทตีอ้งการแกปี้ชงอกีดว้ย โดยวธิกีารไหวข้อพรจากทา่นแชกงนัน ทา่นจะตอ้งเขา้ไปยืนอยู่เบอืงหนา้รูปปันของทา่น
แลว้อธษิฐานขอพรพรอ้มกับมองหนา้ทา่น อย่างมุ่งมันตังใจ จากนันทําพธิหีมุน กังหันแหง่โชคชะตา หรือทเีรียกวา่ "กังหันนําโชค"
เพอืหมุนรับแตส่งิดีๆ  เขา้มาในชวีติ โดยความหมายของใบพัดทังส ีมดัีงนี
ใบท ี1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบท ี2. สขุภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
ใบท ี3. โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา
ใบท ี4. คดิหวังสงิใดก็สมความปรารถนาทกุประการ
เมอืหมุนกังหันเสร็จแลว้ ใหต้กีลอง 3 ครัง เพอืใหเ้ป็นทรัีบรูทั้วกันทังฟ้าดนิ และใหพ้รนันสมประสงค ์

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เกาะลนัเตา ซงึมสีถานททีอ่งเทยีวทเีรียกวา่ “หมู่บา้นนองปิง” โดยนําทา่นนัง กระเชา้ไฟฟ้า NONGPING 360
องศา ขา้มเขาหลายลกูทมีคีวามยาวถงึ 5.7 กโิลเมตร ขนึมาจากสถานีตงุซงุ ไปยังปลายทางของหมู่บา้นนองปิง เลอืนผา่นทะเลจนีใต ้
และวนอุทยานลันเตาเหนือ ในเวลา 20 นาท ีจากกระเชา้ลอยฟ้า ทา่นสามารถมองเห็นทัศนียภาพของสนามบนินานาชาตฮิ่องกง ชนืชมทวิทัศน์
และภมู-ิประเทศจากเกอืบทกุ  ๆสว่นของเกาะ ทเีต็มไปดว้ยภเูขาและความเขยีวขจขีองเกาะลันเตาจากใจกลางเมอืง
ตงุชงุถงึหมู่บา้นนองปิงเกาะลันเตา ทังยังสามารถมองเห็นพระพทุธรูปทองสมัฤทธปิระทับกลางแจง้องคใ์หญ่ทสีดุในโลกไดอ้กีดว้ย 

จากนันพาทา่นเดนิผา่น หมูบ่า้นนองปิง ซงึจะมรีา้นคา้ รา้นขายของฝาก ของทรีะลกึหลายประเภท ตังอยู่เรียงรายตลอดสองขา้งทาง 

แลว้พาทา่นเดนิตอ่ไปยังทางขนึบันได 268 ขัน เพอืขนึสู ่พระพทุธรูปเทยีนถาน ซงึประดษิฐานอยู่คูก่ับวัดโป๋หลนิ ทมีคีวามสงูเหนือระดับน ้าํทะเล
371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชอืมแผน่สมัฤทธถิงึ 200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร มูลคา่ในการกอ่สรา้งกวา่ 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง
องคพ์ระนังอยู่บนกลบีดอกบัว ยกพระหัตถข์วาและแบพระหัตถด์า้นซา้ยไวบ้นตัก พระเนตรมองลงมาดว้ยความเปียมเมตตา

แลว้นําทา่นชอ้ปปิง ณ หา้ง ซติเีกท เอาทเ์ลต ศนูยก์ารคา้ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุของฮ่องกง ซงึรวบรวมรา้นคา้ Outlet
ของเหลา่แบรนดดั์งทังหลายไวอ้ย่างครบครัน อาทเิชน่ Coach, Fila, Adidas, Puma, Nike, Bally และแบรนดดั์งระดับโลกอกีมากมาย
โดยลดราคาสงูสดุถงึ 70% ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปไดอ้ย่างอสิระ

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรอื NOVOTEL NATHAN HOTEL เทา่นัน

วนัท ี3
ฮอ่งกง - มาเกา๊ - นมสัการเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล - วดัเจา้แมก่วนอมิ - โบสถเ์ซนตป์อล - เซนาโดส้แควร ์- THE VENETIAN

เชา้
รับประทานอาหารเชา้แบบตมิซําตน้ตํารับของฮ่องกง 

**แนะนําใหท้า่นแบง่สมัภาระใสก่ระเป๋าใบเล็กพอเหมาะสําหรบัคา้งคนืทมีาเกา๊ 1 คนืสว่นกระเป๋าใบใหญฝ่ากไวท้โีรงแรมทฮีอ่งกง** 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง มาเกา๊โดยเรอืเฟอรร์ ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. 

นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะมาเกา๊ โดยระหวา่งการเดนิทางจะผา่นจดุสําคัญตา่ง  ๆเชน่ มาเก๊าทาวเวอร ์ทมีคีวามสงูถงึ 338 เมตร 

พาทา่นแวะขอพร องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล ซงึเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิปรางคท์องสมัฤทธ ิประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มคีวามสงู 18 เมตร
หนักกวา่ 1.8 ตัน องคเ์จา้แม่กวนอมิองคนี์ มชีอืเรียกอกีชอืหนงึชอืวา่ เจา้แม่กวนอมิลกูครงึโปรตเุกส
เนืองจากองคท์า่นถูกสรา้งขนึโดยการใชส้ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหวา่งจนีกับโปรตเุกส โดยมพีระพักตรเ์ป็นพระแม่มารี
ซงึโปรตเุกสสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสสง่มอบเกาะมาเก๊าคนืใหก้ับจนี เพอืคนใหรุ้่นหลังไดร้ะลกึถงึนันเอง
นอกจากนีภายใตรู้ปปันขององคเ์จา้แม่กวนอมิยังจัดเป็นพพิธิภัณฑท์จัีดแสดงถงึประวัตคิวามเป็นมา



และวัตถุประสงคใ์นการกอ่สรา้งองคเ์จา้แม่กวนอมิองคนี์โดยละเอยีดอกีดว้ย 

จากนันนําทา่นแวะ ซอืขนมของฝากจากมาเกา๊ ประกอบดว้ย ขนมทองพลับ ทองมว้น ขนมผัวจา๋ ขนมเมยีจา๋ และหมูหวานหมูแผน่ 

แลว้นําทา่นสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ ซงึเป็นวัดทใีหญ่และเกา่แกท่สีดุในมาเก๊า สรา้งขนึตังแตส่มัยศตวรรษท ี13 ภายในวัดมแีทน่บชูาสวยงาม
สําหรับประดษิฐานองคพ์ระพทุธรูป พรอ้มรูปปันทองลงรักของสาวกอกี 3 รูป
นอกจากนียังเป็นทปีระดษิฐานขององคพ์ระพทุธรูปปางนพิพานประทับอยู่ในดอกบัว 

แลว้นําทา่นนมัสการองค ์เจา้แมก่วนอมิ เกา่แกท่มีอีายุ 600 กวา่ปีในชดุเจา้สาวของจนีทตัีดเย็บดว้ยผา้ไหมอย่างงดงาม 

จากนันนําทา่นเยียมชม ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล สรา้งขนึเมอืตน้ศตวรรษท ี17
นับเป็นสถานทมีคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละเป็นสญัลักษณ์ประจําเมอืงมาเก๊า
แตเ่ดมิโบสถแ์หง่นีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแหง่แรกของชาวตะวันตกในดนิแดนตะวันออกไกล ตอ่มาในปี ค.ศ.1835
ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ย่างรุนแรง ทําใหค้งเหลอืแตซ่ากประตโูบสถด์า้นหนา้ และบันไดทางเขา้ดา้นหนา้ทยัีงคงความสงา่งาม
หลังจากทมีกีารบรูณะขนึใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจากนีดา้นหลังโบสถยั์งมกีารจัดพพิธิภัณฑท์างศาสนาขนึ
และยังมหีลมุฝังศพของบาทหลวงวาลคินาโนซงึเป็นผูก้อ่ตังโบสถ ์รวมถงึโครงกระดกูของชาวครสิต ์ญปีุ่ น เวยีดนาม
ทเีสยีชวีติเมอืคราวทเีกดิเพลงิไหมค้รังยงิใหญ่ 

พาทา่นเดนิตอ่ไปยัง เซนาโดส้แควร ์ย่านการคา้ทสํีาคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอรพ์อยทม์าเก๊า
โดดเดน่ดว้ยพนืถนนทปีลูาดดว้ยกระเบอืงเป็นลอนคลนื เปรียบเสมอืนทอ้งทะเลอันอุดมสมบรูณ์ ลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส
ใหอ้สิระทา่นเดนิชอ้ป ชมิ ชลิล ์ตามอัธยาศัย ทา่นสามารถเลอืกซอืเสอืผา้สนิคา้แบรนดเ์นมไดท้นีี ไม่วา่จะเป็น ESPRIT, GIORDANO, BOSSINI,
LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางไปสมัผัสความอลังการของโรงแรมทมีชีอืเสยีงทสีดุใน เมอืงมาเกา๊ เดอะเวเนเชยีน (THE VENETIAN MACAU
RESORT) ซงึตังอยู่บนทดีนิทถีูกถมทะเลเรียกวา่ โคไท เชอืมระหวา่งเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พนืทขีองรีสอรท์มขีนาด 10.5 ลา้นตารางฟตุ
ประกอบดว้ยหอ้งพัก 3,000 หอ้ง มรีา้นคา้แบรนดเ์นมชนันํากวา่ 350 รา้นคา้ และโดดเดน่ดว้ยเนือทเีพอืการเสยีงโชคซงึรวมถงึโตะ๊เสยีงโชคกวา่
800 โตะ๊ รวมถงึเครืองเสยีงโชคอันล ้าํสมัยกวา่ 1,500 เครือง ภัตตาคารรา้นอาหารกวา่ 20 แหง่ และศนูยป์ระชมุทจีผุูค้นไดถ้งึ 15,000 ทนัีง
สมัผัสบรรยากาศเวนสิ ลอ่งเรือกอนโดลา่ในดนิแดนเวนสิแหง่ตะวันออก ซงึภายในจะมสีงิบันเทงิหลากหลายใหท้า่นเลอืก อาทเิชน่
รา้นขายสนิคา้ตา่ง  ๆรา้นอาหาร หรือจะเป็นโชวต์า่ง  ๆททีา่นสามารถเลอืกชมได ้(การลอ่งเรอืและชมโชว์
ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมดว้ยตวัทา่นเอง)

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
GOLDEN CROWN CHINA HOTEL / HOTEL ROYAL MACAU / TAIPA SQUARE HOTEL หรอื GRAND VIEW HOTEL
หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
มาเกา๊ - ฮอ่งกง - ชอ้ปปิงนาธาน - ฮอ่งกง - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืง ฮอ่งกงโดยเรอืเฟอรร์ ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 

ทา่นทซีอืออฟชนั ตวัดสินยีแ์ลนดพ์รอ้มรบัสง่ หรือ ทา่นทซีอืออฟชนัตัวโอเซยีนปารค์พรอ้มรับสง่ไกดจ์ะนําทา่นเดนิทางโดยรถโตโยตา้
ALPHARD (กรณีมลีกูคา้ซอืออฟชนั 2-6 ทา่น) หรือนังรถบัสเล็ก (กรณีมลีกูคา้ซอืออฟชนัเกนิ 6
ทา่น)สง่ทา่นถงึหนา้ประตสูวนสนุกพรอ้มนดัเวลารบักลบั 

สว่นทา่นทไีม่ไดซ้อืออฟชนัเพมิ ขอมอบอสิระในการพักผอ่นตามอัธยาศัย และใหท้า่นไดช้อ้ปปิงเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นม ณ
แหลง่ชอ้ปปิงชอืดังใจกลางเมอืงฮ่องกง ยา่นจมิซาจุย่ และถนนสายแบรนดเ์นมสดุหรู CANTON ROAD แบรนดเ์นมทกุแบบทกุประเภท



รวมระดมพลกันอยู่บนถนนเสน้นีตังแตต่น้จนสนิสดุถนนสายนี ใหอ้สิระทา่นเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมตามอัธยาศัย อาทเิชน่ Omega, Tudor,
Rolex, Joyce, Dolche & gabbana, Armani Exchange, Burberry , Longchamp, DKNY, H&M, Swarovski, Hermes, Coach, Gucci ,
Louis Vuitton, Miu Miu, Dior, Bonjour, PRADA, CHANEL รวมถงึแบรนดร์องเทา้ New balance, Onitsuka tiger ฯลฯ
สว่นทา่นทตีอ้งการซอืสนิคา้ประเภทน ้าํหอม เครืองสําอางค ์ทา่นสามารถขา้มถนนมาซอืไดท้ ีDuty Free Shop (DFS)

เทยีง-ค่าํ
อสิระอาหารเทยีงและเย็น เพอืใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้ไดจ้ใุจ

กรุณาตรงตอ่เวลานัดหมายเพอืเดนิทางสูส่นามบนิ

21.00 น.
ออกเดนิทางกลับโดย สายการบนิเอมเิรตส ์(Emirates) เทยีวบนิท ีEK385 / บรกิารอาหารเช็ท ใหญ่พรอ้มเครืองดมืไวน ์เบยีร์
น ้าํอัดลมบนเครือง

23.15 น.
ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ชวัโมง ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาเขา้ ชนั 2 โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊ จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี21 มนีาคม 2562 เวลา 09:45 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊ จนี

อัตราคา่บรกิารนรีวม 
•  คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัพรอ้มคณะชันทัศนาจรตามรายการ (กรณอียูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงหรอืตอ้งซอืตวัเดยีวทังนขีนึอยูก่บัเงอืนไขสายการบนิ

• คา่ภาษีสนามบนิไทย - ฮอ่งกง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30 กโิลกรมั / 1 ท่าน

• คา่ทพีกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุหรอืเทยีบเท่า

• คา่อาหารตามทรีะบุอยูใ่นรายการ

• คา่รถรบัสง่ตามสถานท่องเทยีวทรีะบุตามรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่ง ๆ ทรีะบุอยูใ่นรายการ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท)
ทังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด
•  (สายการบนิเอมเิรตส  ์จาํกดัน ้าํหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืง 30 กโิลกรมัตอ่ทา่น ไมจ่าํกดัจาํนวนชนิถอืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 7
กโิลกรมัตอ่ทา่น)

• (กระเป๋าทมีขีนาดใหญเ่กนิ 24 นวิทา่นตอ้งเสยีคา่ระวางน ้าํหนกั (บนเรอืฮ่องกง-มาเกา๊) 25 ดอลลา่ฮ่องกงตอ่ใบ/ตอ่ขา)

• คา่ภาษีน ้าํมนั,คา่ภาษีสนามบนิในกรณทีสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิกอ่นการเดนิทาง

• คา่อาหาร-เครอืงดมืนอกเหนอืรายการ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสริฟ์ ฯลฯ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่แจง้เขา้-ออกคนตา่งดา้วหรอืเอกสารอนื ๆ ทพีงึใช ้

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (บวกราคาเพมิในกรณทีที่านตอ้งการใบกาํกบัภาษี VAT หรอืออกใบเสร็จในชอืบรษัิท หา้งรา้น องคก์ร ฯลฯ)

• คา่ธรรมเนยีมมคัคเุทศกท์อ้งถนิ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง และคนขบัรถ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง ตอ่วันตอ่คน รวม 4 วัน 80 ดอลลา่รฮ์อ่งกง เดก็และผูใ้หญจ่่ายเท่ากนั
ยกเวน้เฉพาะเดก็ทารก / หวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตส่นิน ้าํใจของท่าน

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่าน (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะ แตไ่มบ่ังคบัทปิ)

เอกสารทตีอ้งใช ้

•  พาสปอรต์ไทยอายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนถา่ยเอกสารสาํเนาหนา้พาสปอรต์สง่แฟกซห์รอืสแกนมายังบรษัิท

เงอืนไขการยกเลกิ

•  ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืคา่มดัจํา 50 เปอรเ์ซน็ต์

• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 15 วัน ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดในทุกกรณี

• ***กรุป๊ทเีดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอืกรุป๊เหมาสว่นตวัและกรุป๊ทแีจง้ปิดกรุป๊แลว้***

• ***ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิมดัจาํหรอืคา่ทวัรท์งัหมดไมว่า่กรณใีดๆทงัสนิ***



กรณีคณะออกเดนิทางได ้

•  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่4 - 9 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวรแ์ตม่ไีกดร์อรบัทสีนามบนิฮอ่งกง)

• คณะจองจํานวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 1 - 3 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

•  สาํรองทนัีงพรอ้มชําระคา่มดัจําท่านละ 5,000 บาท หากยังไมช่ําระคา่มดัจําถอืวา่การจองไมส่มบูรณ ์บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิสาํหรบัผูท้วีางมดัจํากอ่น
สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 10 วัน

• กรุป๊จอยหนา้รา้นจํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํ ผูใ้หญ ่4 ท่านขนึไป บรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางในกรณทีผีูเ้ดนิทาง (บุคคลทมีอีายตุงัแต่
12 ปีขนึไป) ไมค่รบ 4 ท่าน

• เทยีวบนิ,ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทังสนิหากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบอาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื
เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง
หรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะ
ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วัน คนืคา่มดัจํา 50 เปอรเ์ซน็ต,์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100% เตม็ของราคาทัวร์

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุ หรอืเทศกาล และกรุป๊เหมาสว่นตวัทตีอ้งการการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และกรปุทแีจง้ปิดกรปุและยกเลกิการขายจากซรียีท์ัวรจ์ะไมม่กีารคนืมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท  ้จนเป็นทพีอใจแลว้จงึวางมดัจาํ เพอืประโยชนข์องทา่นเอง***

หมายเหตุ

• รายละเอยีดดา้นการเดนิทางและราคา อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทังนกีารขอสงวนสทิธดิงักลา่วทางบรษัิทจะยดึถอืและคาํนงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิ
ซงึรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

• ****ขอขอบพระคณุทุกทา่นทไีดม้อบความไวว้างใจใหท้างบรษิทัฯ เป็นผูน้าํพาการเดนิทางในครงัน*ี**
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