
                 
 

 

 

ทัวร์ฮ่องกง : TOUR28177 

 
 

สมัผสับรรยากาศลาสเวกสัแห่งเอเชีย "THE VENETIAN" 

นมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิมริมทะเล  วดัอาม่า 

ซากวิหารโบสถเ์ซนตป์อล   ชอ้ปป้ิงเซนาโดส้แควร ์

ชมโชวม่์านน ้า 3 มิติ ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE 

ขอพรดา้นสุขภาพร่างกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ขอพรเทพเจา้แห่งโชคลาภ  แกช้ง  หมุนกงัหนัน าโชค  วดัแชกงหมิว 

อิสระชอ้ปป้ิงจุใจ ณ ตลาดตงเหมิน ย่านชอ้ปป้ิงยอดนิยมของเมืองเซินเจ้ิน 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม ณ ถนนนาธาน ย่านชอ้ปดงัใจกลางเมืองฮ่องกง 

พิเศษ! หลากหลายเมนูซีฟู้ดสดๆ + เป็ดปักกิง่ + ไวนแ์ดง 
 

 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) AIRBUS A380 

 

 

 

 

 

 

 

ฮ่องกงการนัตีพกัสบาย โรงแรมระดบั 4 ดาว 

ใจกลางเมืองฮ่องกง ย่านชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ย  ติดถนนนาธาน 

PRUDENTIAL  HOTEL 



                 
  

 

 

 

 

 

เซินเจ้ิน พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ใจกลางเมืองเซินเจ้ิน ย่านชอ้ปป้ิงหล่อหวู 

CENTURY  PLAZA  HOTEL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาเกา๊ พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ในเมืองมาเกา๊ 

HOTEL  ROYAL   MACAU 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำยละเอยีดเที่ยวบิน 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่ำน 
พักเด่ียว 

เดก็ 1 ท่ำนพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(เสริมเตียง) 

เดก็ 1 ท่ำนพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(ไม่เสริมเตียง) 

5-8  กนัยำยน  2563 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 9,000 19,900 18,900 

12-15  กนัยำยน  2563 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 9,000 19,900 18,900 



                 
 
19-22  กนัยำยน  2563 

ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 9,000 19,900 18,900 

26-29  กนัยำยน  2563 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 9,000 19,900 18,900 

 

HOT!! รายการ OPTION รวมรถรบั-ส่ง 
 

รำยกำร เพ่ิมเงินท่ำนละ (บำท) 

NGONGPING 360 CABLE CAR 2,000 

OCEAN PARK HONG KONG 3,000 

HONG KONG DISNEYLAND 4,000 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอ้ปป้ิงเลดี้ มาเก็ต &  

  เทมเป้ิลสตรีท 

                                                       

 

 

 

 

 

 

10.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตูหมายเลข  9  

แถว  T  เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจ้ำหน้ำที่และหัวหน้ำทวัร์จำกทำงบริษัทคอยต้อนรับและ

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนในด้ำนตัว๋เคร่ืองบินและสมัภำระในกำรเดินทำง   

14.05 น.  น ำทุกท่ำนลัดฟ้ำสู่เกำะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

18.05 น.  การเดินทางใชเ้วลา 3 ชัว่โมง ถึงสนำมบิน CHECK LAP KOK สนำมบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทนัสมัยด้วย

เทคโนโลยีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆอย่ำงครบครัน ผ่ำนพิธกีำรตรวจเอกสำรและสมัภำระในกำรเข้ำเมือง  

 จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนเส้นทำงไฮเวย์อันทนัสมัยข้ำมสะพำนแขวนซิงหม่ำ (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็น

สะพำนแขวนสองชั้นที่ยำวที่สดุในโลก โดยมีควำมยำวทั้งหมด 2.2 กโิลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่ำงฮ่องกง

อินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพำนชั้นบนจะเป็นทำงให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่ำงเป็ น

เส้นทำงของเอม็ทอีำร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอก็เพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพำนแขวนซิงหม่ำ

นี้  ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสญัลักษณ์ของคู่รักทั่วโลกอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 



                 
  
  

  

 จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ปำกอ่ำววิคตอเรียเพื่อชมกำรแสดง SYMPHONY  OF  LIGHT  ซึ่งเป็นกำรแสดง

แสง สี เสียง กลำงแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” โดยตึกต่ำงๆทั้งในฝั่ง

ฮ่องกงและเกำลูนกว่ำ 40 แห่ง จะเปิดไฟพร้อมกันอย่ำงสว่ำงไสว ร่วมด้วยกำรยิงไฟเลเซอร์ประกอบเพลง  โดย

จะแสดงเพียงวันละ 1 รอบ ในเวลำ 20.00 น. และจะใช้เวลำในกำรแสดงประมำณ 15 นำท ี

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  ( 1 ) 
 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

 จำกนั้น มอบอสิระท่ำนพักผ่อนตำมอธัยำศัย หรือหำกท่ำนต้องกำรชมทศันียภำพของเกำะฮ่องกงยำมรำตรี ท่ำน

สำมำรถเดินชมบรรยำกำศและวิถีชีวิตยำมค ่ำคืนของชำวฮ่องกงได้ เนื่องจำกโรงแรมตั้งอยู่ใจกลำงย่ำนช้อปป้ิง

 ฮ่องกงพกัที่ ::  PRUDENTIAL  HOTEL    Tel.  (+852) 2311-8222 

 222 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong www.prudentialhotel. 

วนัที่สอง วดัหวงัตา้เซียน – ฮ่องกงจิวเวลรี่ –  วดัแชกงหมิว – เซินเจ้ิน – ตลาดตงเหมิน –  

  โชวม่์านน ้า 3 มติิ 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ าตน้ต ารบัของฮ่องกง ( 2 ) 

หลังจำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงไปสกักำระขอพร เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน หนึ่งในวัดดังของฮ่องกง 

วัดแห่งนี้มีเทพผู้ขึ้นชื่อและศักด์ิสิทธิ์ในกำรขอพรด้ำนสุขภำพพลำนำมัย โรคภัยไข้เจบ็ ทั้งสุขภำพของตัวเรำเอง 

คนในครอบครัว และคนที่เรำรัก ซึ่งท่ำนจะได้พบเห็นผู้คนมำกมำยน ำธูปพร้อมกับเคร่ืองบูชำต่ำงๆมำสักกำระ

และแก้บนเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนี้ ยังมีอีกหนึ่งจุดสักกำระที่เป็นที่นิยมส ำหรับกำรขอพรในด้ำนควำมรัก คือ 

เทพเจ้าหยกโหลวหรือเทพเจ้าดา้ยแดง ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 3 องค์ องค์กลำงคือ องค์เทพอำวุโส ด้ำนซ้ำยเป็นเทพ

เจ้ำสำว ด้ำนขวำเป็นเทพเจ้ำบ่ำว โดยจะมีด้ำยสีแดงเชื่อมทั้ง 3 องค์ไว้ ส่วนวิธีกำรไหว้ขอพรเทพเจ้ำหยกโหลว



                 
 นั้น ให้ท่ำนเร่ิมท ำนิ้ วมือส ำหรับสอดด้ำยแดงตำมป้ำยก ำกับบอกวิธีกำรที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร สิ่งที่ส ำคัญ

ที่สุด คือ ห้ำมปล่อยให้ด้ำยหลุดมือเป็นอันขำดจนกว่ำจะเสร็จพิธี จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงไปเย่ียมชมโรงงำน 

ฮ่องกงจิวเวลรี่ (HKJ)  ต้นต ำรับงำนดีไซน์แหวนเพชรกงัหันที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง และได้รับรำงวัลอนัดับเย่ียม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 3 ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลังจำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) อีกหนึ่งวัดดังของฮ่องกง 

ที่ประชำชนให้ควำมเล่ือมใสศรัทธำมำเนิ่นนำน ด้ำนในศำลจะมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่ำนแชกงซึ่งเป็นเทพประจ ำ

วัดแห่งนี้  เช่ือว่ำองค์ท่ำนศักด์ิสิทธิ์ในกำรขอพรด้ำนโชคลำภ เสริมควำมเป็นสิริมงคล ปัดเป่ำเร่ืองร้ำยๆออกไป 

และวัดแห่งนี้  ยังเป็นสถำนที่ที่นิยมส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีกำรไหว้ขอพรจำกท่ำนแชกงนั้น 

ท่ำนจะต้องเข้ำไปยืนอยู่เบื้ องหน้ำรูปป้ันของท่ำน แล้วอธิษฐำนขอพรพร้อมกับมองหน้ำท่ำนอย่ำงมุ่งมั่นตั้งใจ 

จำกนั้นให้ท่ำนท ำพิธหีมุน “กงัหนัแห่งโชคชะตา” หรือ "กงัหนัน าโชค" เพื่อหมุนรับแต่สิ่งดีๆ ให้เข้ำมำในชีวิต 

โดยควำมหมำยของใบพัดทั้งสี่ มีดังนี้  

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 

ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 

ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 

ใบที่ 4. คิดหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

  เมือ่หมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ใหตี้กลอง 3 ครั้ง เพือ่ใหเ้ป็นที่รบัรูท้ัว่กนัทั้งฟ้าดิน และใหพ้รนั้นสมดงัประสงค ์

   

 

 

 

 

 

   

  จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซินเจ้ิน โดยรถโค้ช แล้วน ำท่ำนสู่แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยมที่สุดของเมืองเซินเจิ้ น 

ถนนคนเดินตงเหมิน หรือ ตลาดตงเหมิน (DONGMEN MARKET) เป็นแหล่งช้อปป้ิงในรูปแบบของถนน

คนเดิน ซึ่งรวบรวมสินค้ำรำคำถูกไว้เป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนี้  ยังมีร้ำนอำหำรและสตรีทฟู้ ดเรียงรำยอยู่ตลอด

ทำงให้ท่ำนได้เลือกทำนเลือกช้อปได้อย่ำงอสิระ ที่ส ำคัญท่ำนยังสำมำรถต่อรำคำได้กว่ำ 50% อกีด้วย 

 ***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดินทางไปรบัประทานอาหารค า่*** 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (พิเศษ! เป็ดปักกิง่+ไวนแ์ดง)  (4) 

 

 

 



                 
  
 

 

 

 

 

 

 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงไป ชมโชวม์่านน ้ า 3 มิติ เป็นโชว์น ำ้ขนำดใหญ่และทันสมัยด้วยเทคนิคต่ำงๆสร้ำงโดย

ทมีงำนผู้สร้ำงระดับโลก OCT BAY โดยจัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE โรงละครทำงน ำ้

ขนำดใหญ่ซึ่งทุ่มทุนสร้ำงกว่ำ 200 ล้ำนหยวน ส ำหรับกำรแสดงชุดนี้ เป็นกำรเล่ำเร่ืองรำวของเดก็หญิงผู้มีควำม

กล้ำหำญกบัเจ้ำลิงเพื่อนยำกที่พำกันออกตำมหำเครื่องบรรเลงเพลงวิเศษที่มีชื่อว่ำ “ปีกแห่งควำมรัก” เพื่อน ำมำ

ช่วยเหลือและปลดปล่อยนกให้เป็นอิสระจำกเวทมนตร์ในป่ำโกงกำง ซึ่งท่ำนจะได้สนุกสนำน เพลิดเพลิน และ

ตื่นตำตื่นใจไปกบัแสง ส ีเสยีงอนัอลังกำรและตระกำรตำของสดุยอดโชว์ที่ย่ิงใหญ่ชุดนี้อย่ำงแน่นอน 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ที่พัก พร้อมมอบอิสระท่ำนพักผ่อนหรือช้อปป้ิงตำมอัธยำศัย เนื่องจำกโรงแรม

ตั้งอยู่ในโซนย่ำนช้อปป้ิงหล่อหวู 

 เซินเจ้ินพกัที่ ::  CENTURY PLAZA HOTEL Tel. (+86) 755 8232 0888 

 4001 Chun Feng Lu, Guo Mao Shi Dai Guang Chang, Luohu Qu, Shenzhen Shi, China 518001 

 

วนัที่สาม  รา้นบวัหิมะ –  จูไห่ - นมสัการเจา้แม่กวนอิมริมทะเล – วดัอาม่า –  

  โบสถเ์ซนตป์อล – เซนาโดส้แควร ์- THE VENETIAN    

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( 5 ) 

จำกนั้น น ำท่ำนแวะชมและเลือกซื้อสินค้ำประเภทยำแก้น ำ้ร้อนลวกเป่ำฟู่ หลิงหรือ บวัหิมะ สมุนไพรที่ถือเป็นยำ

สำมัญประจ ำบ้ำนที่มีชื่อเสียงของจีน มีสรรพคุณรักษำแผลไฟไหม้, แผลน ำ้ร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, 

คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สวิอกัเสบ, บวมแดง, ผิวหนังอกัเสบ, กลำก, เกลื้อน และโรคผิวหนังต่ำงๆ ฯลฯ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 6 ) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่จูไห่ผ่ำนด่ำนกงเป่ยเข้ำสู่เกำะมำเกำ๊ แล้วน ำท่ำนขอพร องคเ์จา้แม่กวนอิมริมทะเล ซึ่ง

เป็นองค์เจ้ำแม่กวนอิมปรำงค์ทองสัมฤทธิ์ ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีควำมสูง 18 เมตร หนักกว่ำ 1.8 

ตัน องค์เจ้ำแม่กวนอิมองค์นี้  มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งชื่อว่ำ เจ้าแม่กวนอิมลูกคร่ึงโปรตุเกส เนื่องจำกองค์ท่ำนถูก

สร้ำงขึ้นโดยกำรใช้สถำปัตยกรรมแบบผสมผสำนระหว่ำงจีนกับโปรตุเกส โดยมีพระพักตร์เป็นพระแม่มำรี ซึ่ง

โปรตุเกสสร้ำงขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมำเก๊ำในโอกำสส่งมอบเกำะมำเก๊ำคืนให้กับจีน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้

ระลึกถึงนั่นเอง  นอกจำกนี้ภำยใต้รูปป้ันขององค์เจ้ำแม่กวนอิมยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติควำม



                 
 เป็นมำ และวัตถุประสงค์ในกำรก่อสร้ำงองค์เจ้ำแม่กวนอิมองค์นี้ โดยละเอียดอีกด้วย  หลังจำกนั้นน ำท่ำนแวะ 

ซ้ือขนมของฝากจากมาเกา๊ อำทเิช่น ขนมทองพลับ ทองม้วน ขนมผัวจ๋ำ ขนมเมียจ๋ำ หมูหวำนและหมูแผ่น 

แล้วน ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัอาม่า (A-MA TEMPLE)  ซ่งเป็น 1 ใน 3 วัด ที่เก่ำแก่ที่สดุในมำเกำ๊ และนับว่ำเป็น

วัดดังในมำเกำ๊ที่ผู้คนนิยมมำกรำบไหว้กันมำกที่สุด สร้ำงขึ้นในสมัยรำชวงศ์หมิง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1488 อีกทั้งวัด

อำม่ำแห่งนี้ ยังได้รับกำรบันทึกจำกองค์กร UNESCO ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกด้วย  ส ำหรับภำยในวัดจะมี 

องคอ์าม่าหรือเจ้าแม่ทบัทิม เป็นองค์ประธำน ผู้คนส่วนใหญ่นิยมมำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและ

ครอบครัว โดยบูชำด้วยธูปขด-เทยีน หรือเทยีนดอกบัวคู่เพื่อขอพรเร่ืองคู่ครองหรือคนรัก ภำยในวัดมีก้อนหิน

ขนำดใหญ่และสลักเป็นรูปเรือส ำเภำโบรำณ เชื่อกันว่ำหำกพกธนบัตรที่น ำไปลูบกับภำพจ ำลองเรือแกะสลักบน

หินแล้วจะมีโชคลำภ เงินทองไหลมำเทมำ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปเย่ียมชมซำกประตู โบสถเ์ซนตป์อล สร้ำง

ขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถำนที่ที่มีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และเป็นสญัลักษณ์ประจ ำเมืองมำเกำ๊ 

แต่เดิมโบสถ์แห่งนี้ เคยเป็นโรงเรียนสอนศำสนำแห่งแรกของชำวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมำในปี 

ค.ศ. 1835 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่ำงรุนแรง ท ำให้คงเหลือเพียงซำกประตูโบสถ์ด้ำนหน้ำและบันไดทำงเข้ำ

ด้ำนหน้ำที่ยังคงควำมสง่ำงำม หลังจำกที่ได้มีกำรบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจำกนี้ ด้ำนหลังโบสถ์ยังมี

กำรจัดพิพิธภัณฑ์ทำงศำสนำขึ้ น และยังมีหลุมฝังศพของบำทหลวงวำลิคนำโนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโบสถ์ รวมถึงโครง

กระดูกของชำวคริสต์ ญี่ปุ่ น เวียดนำม ที่เสียชีวิตเมื่อครำวที่เกิดเพลิงไหม้คร้ังย่ิงใหญ่ จำกนั้นพำท่ำนเดินต่อไป

ยัง เซนาโดส้แควร ์ย่ำนกำรค้ำที่ส ำคัญของมำเก๊ำหรือเซ็นเตอร์พอยท์มำเก๊ำ มีควำมโดดเด่นของพื้ นถนนที่ปู

ลำดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคล่ืน เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถำปัตยกรรมสไตล์

โปรตุเกส ให้อสิระท่ำนเดินช้อป ชิม ชิลล์ ตำมอธัยำศัย ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อเสื้อผ้ำหรือสนิค้ำแบรนด์เนมได้ที่นี่ 

ไม่ว่ำจะเป็น ESPRIT, GIORDANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

หลังจำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงไปสัมผัสควำมอลังกำรของโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมำเกำ๊ เดอะเวเนเชี่ยน

(THE VENETIAN MACAU RESORT) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกถมทะเลเรียกว่ำ โคไท เชื่อมระหว่ำงเกำะไทปำ 

และเกำะโคโลอำน พื้นที่ของรีสอร์ทมีขนำดรวมทั้งหมด 10.5 ล้ำนตำรำงฟุต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง 

มีร้ำนค้ำแบรนด์เนมชั้นน ำกว่ำ 350 ร้ำนค้ำ และโดดเด่นด้วยเนื้อที่เพื่อกำรเสี่ยงโชคซึ่งรวมถึงโต๊ะเสี่ยงโชคกว่ำ 

800 โต๊ะ รวมถึงเคร่ืองเสี่ยงโชคอันล ้ำสมัยกว่ำ 1,500 เคร่ือง มีภัตตำคำรร้ำนอำหำรกว่ำ 20 แห่ง และศูนย์

ประชุมที่จุผู้คนได้ถึง 15,000 ที่นั่ง มอบอิสระท่ำนเที่ยวชมและสัมผัสบรรยำกำศของเวนิสแห่งเอเชียไปกับ

ควำมบันเทงิที่ถูกเนรมิตขึ้นอย่ำงหลำกหลำย อำทเิช่น ล่องเรือกอนโดล่ำ ร้ำนขำยสินค้ำต่ำงๆ ร้ำนอำหำร หรือ

โชว์ต่ำงๆ ฯลฯ (กำรล่องเรือและชมโชว์ ต้องเสยีค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำชมด้วยตัวท่ำนเอง)  

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดินทางสู่ภตัตาคารอาหารเย็น*** 

เย็น          รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร  ( 7 )    



                 
   มาเกา๊พกัที่ :: HOTEL  ROYAL  MACAU Tel. (+853) 2855 2222 

    Estrada Da Vitoria 2-4, Macau City, Macau, Macau, 999078 

 

วนัที่สี ่   มาเกา๊ – ฮ่องกง - ชอ้ปป้ิงนาธาน  –  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  ( 8 )  

จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองฮ่องกง โดยเรือเฟอรร่ี์ ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
 

 

ท่านที่ซ้ือ OPTION กระเชา้นองปิง & ไหวพ้ระใหญ่โป๋หลิน, OPTION สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์พรอ้มรบั-ส่ง  

หรือ OPTION สวนสนุกโอเชี่ยนปารค์ พรอ้มรบั-ส่ง  

ไกดจ์ะน าพาท่านเดินทางโดย รถ TOYOTA ALPHARD 7 ท่ีนัง่ (กรณีที่มีลูกคา้ซ้ือ OPTION 2-5 ท่าน)  

หรือ นัง่รถบสัเล็ก (กรณีที่มีลูกคา้ซ้ือ OPTION 6 ท่านข้ึนไป)  

โดยจะน าท่านส่งถึงบริเวณดา้นหนา้สถานที่ พรอ้มนดัเวลารบักลบั 
 

 

 

ส่วนท่ำนที่ไม่ได้ซื้ อ OPTION เพิ่ม  น ำท่ำนเดินทำงสู่ถนนสำย ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมหรู (CANTON ROAD) 

มอบอิสระท่ำนเลือกซื้ อสินค้ำแบรนด์เนมตำมอัธยำศัย ซึ่งแบรนด์เนมทุกแบรนด์รวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นนี้

ตั้ งแ ต่ ต้นจนสุดสำย ไม่ ว่ำจะเป็น OMEGA, TUDOR, ROLEX, ARMANI, DOLCHE & GABBANA, 

JOYCE, BURBERRY, DIOR, LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, COACH, 

GUCCI, LOUIS  VUITTON, MIU MIU, BONJOUR, PRADA, CHANEL รวมถึงแบรนด์รองเท้ำ เช่น 

NEW BALANCE, ONITSUKA TIGER ฯลฯ ส่วนท่ำนที่ต้องกำรซื้ อสินค้ำประเภทน ้ำหอม เคร่ืองส ำอำงค์ 

ท่ำนสำมำรถซื้อได้ที่ Duty Free Shop (DFS) 

*** อิสระอาหารเที่ยงและเย็น เพือ่ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ*** 

*** กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดินทางสู่สนามบิน*** 

21.30 น. ออกเดินทำงกลับโดย สายการบินเอมิเรตส ์ (Emirates)  เที่ยวบินที่  EK385 / บริการอาหารเช็ทใหญ่ 

  พรอ้มเคร่ืองดืม่ไวน ์ เบียร ์ น ้าอดัลมบนเคร่ือง 

23.45 น.       ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง ถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชั้น 2 โดยสวสัดิภาพ 

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

รำยกำรท่องเที่ยวนี้อำจเปล่ียนแปลงหรือสลับกนัได้ตำมควำมเหมำะสม 

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของท่ำนเป็นส ำคัญ 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 
  

 

✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุป๊ 144  (เฉพาะผูที้่ถือหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น) 



                 
 ✓ ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทศันำจรตำมรำยกำร  

    (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่ำเปล่ียนแปลงหรือต้องซื้อตัว๋เดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขของสำยกำรบิน) 

✓ ค่ำภำษีสนำมบินไทย – ฮ่องกง 

✓ ค่ำน ำ้หนักสมัภำระในกำรเดินทำง 30 กโิลกรัม / 1 ท่ำน 

✓ ค่ำที่พักตำมระบุในรำยกำรพักห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุหรือเทยีบเท่ำ 

✓ ค่ำอำหำรตำมที่ระบุอยู่ในรำยกำร  

✓ ค่ำรถรับส่งตำมสถำนท่องเที่ยวที่ระบุตำมรำยกำร 

✓ ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่ระบุอยู่ในรำยกำร  

✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

     (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม    
 

 

➢ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดีย่ว ***ในกรณทีี่ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ 144 โดยผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย

ในการท าวีซ่าเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท (อตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าว เฉพาะผูที้่ถือหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น)***  

➢ ค่ำน ำ้หนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด  

      (สำยกำรบินเอมิเรตส ์จ ำกดัน ำ้หนักสมัภำระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัมต่อท่ำน ไม่จ ำกดัจ ำนวนชิ้น 

 ถอืขึ้นเครื่องได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัมต่อท่ำน)   

 (กระเป๋ำที่มีขนำดเกนิ 24 นิ้ ว ท่ำนต้องเสยีค่ำระวำงน ำ้หนักบนเรือมำเกำ๊-ฮ่องกง 25 ดอลลำร์ฮ่องกง ต่อใบต่อขำ) 

➢ ค่ำภำษีน ำ้มัน,ค่ำภำษีสนำมบินในกรณีที่สำยกำรบินเรียกเกบ็เพิ่มก่อนกำรเดินทำง  

➢ ค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจำกรำยกำร 

➢ ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำซักรีด ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ พนักงำนเสร์ิฟ ฯลฯ 

➢ ค่ำท ำหนังสอืเดินทำงและค่ำแจ้งเข้ำ-ออก คนต่ำงด้ำวหรือเอกสำรอื่นๆ ที่พึงใช้  

➢ ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%  

    (บวกรำคำเพิ่มในกรณีที่ท่ำนต้องกำรใบก ำกบัภำษี VAT หรือออกใบเสรจ็ในนำมบริษัท ห้ำงร้ำน องค์กร ฯลฯ) 

➢ ค่ำธรรมเนียมมัคคุเทศกท้์องถิ่น 10 ดอลลำร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลำร์ฮ่องกง ต่อวันต่อท่ำน รวม 4 วัน เท่ำกบั 

80 ดอลลำร์ฮ่องกง เดก็และผู้ใหญ่จ่ำยเท่ำกนั (ยกเว้นเฉพำะเดก็ทำรก) 

➢ ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ตำมสนิน ำ้ใจของทุกท่ำน (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทปิ) 
 

เอกสารท่ีตอ้งใช ้
 

➢ พำสปอร์ตไทยอำยุกำรใช้งำนเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน ถ่ำยเอกสำรส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนส่งมำยังบริษัท 
 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีรอยขีดเขียน เปียกน ้า หรือประทบัตราสญัลกัษณอื์่นใด นอกเหนือจากท่ีทางราชการก าหนดลงใน

หนงัสือเดินทางโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลใหท่้านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้-ออกประเทศไดท้นัที 
 

 

เงื่อนไขการยกเลิก  
  

➢ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 45 วัน คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด 

➢ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วัน คืนค่ำมัดจ ำ 50 เปอร์เซน็ต์ 

➢ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 15 วัน ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

 



                 
  

 

 

***กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์วนัหยุดยาวอื่นๆ กรุป๊เหมาส่วนตวั และกรุป๊ที่แจ้งปิดกรุป๊แลว้*** 

***ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น*** 
 

 

กรณีคณะออกเดินทางได ้
   

➢ คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำนขึ้นไป ออกเดินทำง (มีหัวหน้ำทวัร์)  

➢ คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่น้อยกว่ำ 10 ท่ำน ไม่ออกเดินทำง 
 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 
 

➢ ส ำรองที่นั่งพร้อมช ำระค่ำมัดจ ำท่ำนละ 5,000 บาท หำกยังไม่ช ำระค่ำมัดจ ำ บริษัทฯ จะถือว่ำกำรจองของท่ำนไม่สมบูรณ์

และขอสงวนสทิธิ์ส ำหรับผู้ที่วำงมัดจ ำก่อน  **ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำง 10 วัน** 

➢ กรุ๊ปจอยหน้ำร้ำนจ ำนวนผู้เดินทำงขั้นต ่ำ ผู้ใหญ่ 10 ท่ำนขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกหรือเลื่อนกำรเดินทำง

ในกรณีที่ผู้เดินทำง (บุคคลที่มีอำยุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 10 ท่ำน 

➢ เที่ยวบิน รำคำ และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ร่วม

เดินทำงเป็นส ำคัญ 

➢ หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์ในกำรเดินทำงเพื่อกำร

ท่องเที่ยวเท่ำนั้น (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหำกหนังสอืเดินทำงมีอำยุเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สำมำรถเดินทำงได้) 

➢ ส ำหรับท่ำนที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทำงไทย หรือถือหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว ผู้ เดินทำงจะต้องรับผิดชอบในด้ำนเอกสำร 
(VISA) หรือ กำรแจ้งเข้ำ-ออกประเทศไทยด้วยตัวท่ำนเอง 

➢ กรณีที่ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่ประเทศไทยและต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุใน

รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ

จลำจล  หรือกรณีท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง หรือ เจ้ำหน้ำที่กรม

แรงงำนทั้งจำกประเทศไทยและต่ำงประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯ ไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำน

อำหำรบำงมื้ อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษัทฯ ได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้กับตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด  ก่อน

กำรเดินทำงเรียบร้อยแล้ว 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกดิกรณีสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุอันเกดิจำก

ควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋ำเกดิสญูหำยหรือช ำรุดอนัเนื่องมำจำกสำยกำรบิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตั๋วรำคำพิเศษ กรณีที่ท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะ จะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวันเดินทำง หรือคืนเงิน และไม่

สำมำรถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำบริกำรทัวร์ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้ำงต้นนี้ทั้งหมดแล้ว 

➢ ยกเลิกกำรเดินทำงภำยใน 30 วันคืนค่ำมัดจ ำ 50 เปอร์เซ็นต์, ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

กำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 100% ในทุกกรณี 

➢ กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยำวอื่นๆ หรือช่วงเทศกำล รวมถึงกรุ๊ปเหมำส่วนตัว ที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับ

สำยกำรบินหรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และ

กรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกกำรขำยจำกซีรีย์ทวัร์จะไม่มีกำรคืนมัดจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 



                 
 หมายเหตุ  
 

❖ รำยละเอยีดด้ำนกำรเดินทำงและรำคำ  อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมจ ำเป็น  หรือเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวง 

โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทั้งนี้กำรขอสงวนสทิธิ์ดังกล่ำวทำงบริษัทจะยึดถือและค ำนึงผลประโยชน์ตลอดจน 

ควำมปลอดภัยของท่ำนผู้มีเกยีรติ  ซึ่งร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

   

 

ก่อนตัดสนิใจจองทวัร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงช ำระค่ำมัดจ ำ เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง 
 

 

 

ขอขอบพระคุณทกุท่านที่มอบความไวว้างใจใหท้างบริษทัฯ เป็นผูน้ าพาในการเดนิทางครั้งนี้ ค่ะ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ฮ่องกง กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 

 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ฮ่องกง
http://www.thaifly.com/

