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นัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา สกัการะพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลิน 

เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วดัอาม่า ,โบสถเ์ซนตป์อล, เยี่ยมชมเวเนเช่ียน 

ชมความงามพระราชวงัหยวนหมิง+โชวสุ์ดอลงัการกบันกัแสดงกว่ารอ้ยชีวิต 

ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค+นมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ีหาด 

REPULSE BAY+หมุนกงัหนั แกช้ง ขอพรรบัโชคลาภ ณ วดัแชกงหมิว 

ชอ้ปป้ิงยา่นดงัอาทิถนนนาธาน+เซนาโดส้แควร+์ หลอวู่ ซิตี้  + ตลาดกงเป่ย 

 
 

พิเศษ1. เมนูพิเศษ เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง/เป็ดปักก่ิง 

พิเศษ2. โชวส์ุดอลงัการ ณ พระราชวงัหยวนหมิง  

พิเศษ3. พกัโรงแรมระดบั  4ดาว 

พิเศษ4. กระเป๋าเป้ SAMSONITE 

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com
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 วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นัง่กระเชา้นองปิง – วดัโป่วหลิน - Citygate Outlet – เซินเจิ้ น 

05.30 น.    พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร ์N สายการบิน HONG KONG AIRLINES พบ

เจา้หนา้ท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 

08.50 น.     บินลดัฟ้าสูฮ่่องกง โดยเท่ียวบิน HX768 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  

 (มีจอส่วนตวัทุกที่นัง่) 

12.40 น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (1) จากน้ันน าท่านเดินทางสูส่ถานี TUNG CHUNG เพ่ือขึ้ น กระเชา้

ลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่าง

เดินทางจากที่สูง อีกทั้งยงัสามารถช่ืนชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนัง่ปรางสมาธิทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลก เม่ือลงจากกระเชา้ท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ไดท่ี้ วดัโป่วหลิน หรือนิยมเรียกวา่พระ

ใหญ่ลนัเตา องคพ์ระสรา้งจากการเช่ือมแผ่นสมัฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระ

หนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบ้ืองลา่งบริเวณทะเลจีนใตจ้ากน้ันอิสระใหท่้านไดส้มัผัสกับหมู่บา้นวฒันธรรม

นองปิง ใหท่้านไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย  บริเวณหมู่บา้น

จ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ด้

อย่างลงตัว (หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ยนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพ่ือน าท่านข้ึนสู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเชา้

ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง) 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอัธยาศัย พบ

กับ OUTLET สินคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE 

หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และช้ันใตด้ินจะมี SUPERMARKET 

ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจา่ยกันไดอ้ย่างจุใจ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่าซ่ึงเป็น

สะพานท่ีถือไดว้่าเป็นสะพานรางคู่ท่ียาวท่ีสุดในโลก เพ่ือเดินทางสู่ เซ่ินเจิ้ น โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) เซ่ินเจ้ิน เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่น

มณฑลกวางตุง้ มีเน้ือท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซ่ินเจ้ินไดร้บัการวางระบบผงัเมืองอย่างดีมีสภาพ

ภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2)   

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CAA HOLY SUN HOTEL หรือระดบัเดียวกัน 

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com
http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=22.0
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วนัที่สอง เซ่ินเจิ้ น – ชอ้ปป้ิงหลอวู่ - จไูห ่– สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชวอ์นัตระการตา 

 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี หลอหวู่ พบกบัสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซ่ินเจ้ิน ซ่ึงคนไทยรูจ้กั            ใน

นามมาบุญครองเมืองไทย มีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เส้ือผา้ ใหท่้านได้

เลือกซ้ือเป็นของฝากส าหรบัคนท่ีท่านรกั และตวัท่านเอง และใหท่้านไดร้บัเลือกชม รา้นหยก สินคา้โอท็อป

ของเมืองจีน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโคช้ แวะชม ผลิตภัณฑท่ี์ท าจากผา้ไหมจีน             ท่ีมี

ชื่อเสียงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมท่ีหม่อุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหนา้รอ้น น าท่านชม สวนหยวนหมิง

หยวน ซ่ึงเป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมิงท่ีนครปักก่ิง หลงัถูกท าลายโดยพนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และ

เสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหม่ไดง้บประมาณก่อสรา้งถึง 600 ลา้นหยวน  สรา้ง

ข้ึนใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห ่ท าใหส้วนแหง่น้ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาท่ีเขียวชอุ่ม และมี

พ้ืนท่ีครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักก่ิง ส่ิงท่ีท า

ใหส้วนหยวนหมิงหยวนแหง่ใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าท่ีปักก่ิง คือการเพ่ิมเติมและตกแตกสวนท่ีเป็น

ศิลปะแบบตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือไดว้า่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงจ าลอง

มาจากสถานท่ีในประวติัศาสตร ์มีคุณค่าทั้งในแง่วฒันธรรม ประวติัศาสตร ์และธุรกิจการท่องเท่ียว สวนน้ี

ไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตั้งแต่วนัท่ี 1กุมภาพนัธ ์ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหน้า

เป็นพ้ืนท่ีราบ ส่ิงก่อสรา้งต่างๆ สรา้งข้ึนเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้ น  มีมากกว่า 100 ชิ้ น อาทิ เสาหินคู่ 

สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนักเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  เมนูพิเศษ!! เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง 

จากน้ันชม โชวอ์นัตระการตาดว้ยแสง สี เสียง ซ่ึงใชผู้แ้สดงกวา่ 100 ชีวิต ซ่ึงประกอบดว้ยการแสดงชุด

ต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย  

(หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชวไ์ด ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนเงินค่าโชวท่์านละ 40 หยวน) 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NEST HOTEL หรือระดบัเดียวกัน 

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com
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วนัที่สาม      ถนนคู่ รัก  The Lover’s Road – มาเก๊า - นมัสการเจ ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพ้ืนเมือง               

โบสถเ์ซนตป์อล -เซนาโดส้แควร-์ ชมเดอะเวเนเช่ียน – ตลาดกงเป่ย 
 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)   

จากน้ัน น าท่านนัง่รถผ่านชมทิวทศัน์ของ ถนนคู่รกั The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะ

โรแมนติก ซ่ึงรฐับาลเมืองจูไหไ่ดต้กแต่งภูมิทัศน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ และท่ีได้

ชื่อว่าถนนคู่รกั ก็เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือมา้นัง่ซ่ึงท ามาส าหรบั 

2 คนนัง่เท่าน้ัน จึงไดช้ื่อวา่ถนนคู่รกั ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหน่ี”จู

ไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ สาวงามกลางทะเลสัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 

เมตร ถือไขมุ่กอยู่ริมทะเล และชมสินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้า

รอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวงฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะใหท่้านไดเ้ยี่ยมชม ไข่มุก ซ่ึงเป็นไขมุ่กน ้าจืดข้ึนชื่อ

ของเมืองจีน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางขา้มด่านจูไห่ สู่ มาเก๊า ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์อัน

ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้

และฟูเจ้ียนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทร

แถบน้ีเพ่ือติดต่อคา้ขายกบัชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยูใ่นแถบน้ี ท่ีส าคญัคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอา

ความเจริญรุง่เรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมาย ท าให้

มาเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรียกไดว้่า

เป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"                 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)     

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า น าท่านเดินทางสู่ วดัอาม่า เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเก็บรกัษาศิลปะวตัถุ

เก่าแก่ซ่ึงมีมูลค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีคงอยู่มาไดย้าวนานท่ีสุดของมาเก๊า ใน

บริเวณวดัมีศาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอิม 

HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN  ไม่พลาดใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิมทารต์ไข ่ 

จากน้ันผ่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้แม่กวนอิมปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์มีความ

สูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็น

ประกายเรืองรองเหลืองอรา่มงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แมก่วนอิมลกูคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com
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 แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตรเ์ป็นหนา้พระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกส

ตั้งใจสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้ับจีน และน าท่านชม วิหาร

เซนตป์อล โบสถแ์หง่น้ีเคยเป็นสว่นหน่ึงของวิทยาลยัเซนตป์อล ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 

และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแหง่แรกของเอเชียตะวนัออก โบสถ์เซนต์ปอลสรา้งข้ึนในปี 1580 

แต่ถูกท าลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ จนกระทัง่เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้ง

วิทยาลยั และโบสถ์ถูกท าลายจนเหลือแต่ดา้นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดดา้นหน้าของตึก

แสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียงแหง่เดียวเท่าน้ันในโลก แวะชอ้ป

ป้ิงย่าน เซนาโดส้แควร  ์ถือไดว้่าเป็นท าเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินคา้คุณภาพและ

รา้นคา้ต่างๆ ไวม้ากมาย มีเส้ือผา้ทุกแบบทุกสไตล ์และยงัมีสินคา้จากโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆ ของมาเก๊า

วางขายอยูด่ว้ยเรียกวา่ ชอ้ปป้ิงท่ีน่ีแห่งเดียวก็คุม้เกินพอ น าท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรม

คาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญท่านสมัผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย 

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนด์แคนแนลชอ๊ป พบกบัรา้นคา้แบรนด์

เนมชื่อดงัมากมายกวา่ 350 รา้น ใหท่้านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แหง่ เพ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่าน

ชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่เรือกอนโดลา่ลอ่งไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่นรายการ) หรือจะ

เส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยูท่ั้งหมด 4 โซนใหญ่   

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสูจู่ไห ่ น าท่านสู่ตลาดใตด้ินกงเป่ยหรือตลาดใตด้ิน แหลง่ชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่

ของเมืองจูไหมี่สินคา้มากมายใหท่้านเลือกซ้ือ อาทิเชน่ โทรศัพทมื์อถือ, เกมสบ์อย, mp3, mp4, กระเป๋า, 

รองเทา้, เส้ือผา้ตามแฟชัน่ตามฤดูกาลในชว่งน้ัน, ผลไม,้ อาหาร และขนม   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)  เมนูพิเศษ!! เป็ดปักก่ิง  

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NEST HOTEL หรือระดบัเดียวกัน 

 

วนัที่ส่ี          VICTORIA PEAK - หาดทราย REPULSE BAY – วดัแชกงหมิว – ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรุงเทพฯ 
 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9)   

น าท่านเดินทางสูฮ่่องกงโดยเรือเฟอรร่ี์ (ประมาณ 1 ชัว่โมง) จากน้ันน าท่านเท่ียวเกาะฮ่องกง           ข้ึนสู่

ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮ่องกง สมัผัสบรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน ท่าน

สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะอย่างชดัเจน  ทั้งน้ียงัต่ืนตากับตึก

ระฟ้าท่ีสูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ท่ีก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า, ตึกไชน่า
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 แบงค์และตึกอ่ืนๆ อันเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพรอ้มทั้งถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทับใจ น า

ท่านเยี่ยมชมโรงงานจวิเวอรร์ี่ ท่ีข้ึนชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชใ้นการ

เสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ พรอ้มนมสัการขอพรจาก  เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคลท่ี

บริเวณชายหาด REPULSE BAY  ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเชื่อกนัวา่ขา้มหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ปี จากน้ัน

ใหท่้านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดรวมรบัพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง อีกทั้งยงัใหท่้านไดข้อพร

เร่ืองเน้ือคู่ ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย น าท่านชม รา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท็อปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ใหท่้านได้

ชมยาจีน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)     

บ่าย น าท่านเดินทางสู ่วดัแชกงหมิว เพ่ือสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกังหนัทองแดง ท่ีเชื่อกันว่าถา้

หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่แหล่ง ชอ้ปป้ิงท่ีย่านจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนด์

เนมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจุใจ ไม่วา่คุณจะมีรสนิยมแบบ

ไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวาง

เหลา่น้ีเป็นแหลง่รวมหอ้งเส้ือท่ีจ าหน่ายสินคา้      แบรนดเ์นมของดีไซน์เนอรน์านาชาติชื่อดงัจากทัว่ทุกมุม

โลก อีกทั้งยงัเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเด็ด

ของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอเช่ียนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ช้ันน าท่ีมีใหเ้ลือกชม

และ ช้อปมากกว่า 700 รา้น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & 

SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s Us 

22.10 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี HX763 สายการบิน HONG KONG AIRLINES 

00.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที่ใชบ้ริการ *** คณะยนืยนัการเดินทางที่ 9 ท่านมหีวัหน้าทวัร์ 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

14 - 17 พ.ย. 58 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX763 (22.10-00.10) 

15,900 15,900 14,900 3,500 

20 - 23 พ.ย. 58 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX763 (22.10-00.10) 

15,900 15,900 14,900 3,500 

21 - 24 พ.ย. 58 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX763 (22.10-00.10) 

15,900 15,900 14,900 3,500 

26 - 29 พ.ย. 58 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX763 (22.10-00.10) 

15,900 15,900 14,900 3,500 

03 - 06 ธ.ค. 58 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX763 (22.10-00.10) 

15,900 15,900 14,900 3,500 

12 - 15 ธ.ค. 58 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX763 (22.10-00.10) 

15,900 15,900 14,900 3,500 

08 - 11 ม.ค. 59  ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX773 (23.20-01.10) 

14,900 14,900 13,900 3,500 

09 - 12 ม.ค. 59 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX765 (17.00-19.15) 

14,900 14,900 13,900 3,500 

14 - 17 ม.ค. 59 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX763 (22.10-00.10) 

15,900 15,900 14,900 3,500 

16 - 19 ม.ค. 59 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX763 (22.10-00.10) 

15,900 15,900 14,900 3,500 

21 - 24 ม.ค. 59 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX763 (22.10-00.10) 

15,900 15,900 14,900 3,500 

22 - 25 ม.ค. 59 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX763 (22.10-00.10) 

15,900 15,900 14,900 3,500 

28 - 31 ม.ค. 59 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX763 (22.10-00.10) 

15,900 15,900 14,900 3,500 

18 – 21 ก.พ. 59 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX773 (23.20-01.10) 

16,900 16,900 15,900 3,500 

27 ก.พ.–01 มี.ค. 59 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX763 (22.10-00.10) 

15,900 15,900 14,900 3,500 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
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  ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกั

รีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 130 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 15 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อ

ว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึง

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการ

จองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว 

เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ

บิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com
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 1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนั

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทาง

บริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า

ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดย

ผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั

ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจได้

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ันถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนด

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้

กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก  

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com

