
 
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 12368 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทวัร์ฮ่องกง มาเก๊า พกัเวเนเช่ียน 4วนั 3คืน ราคาเร่ิมต้น (บาท)   27,900 

เดินทาง : มนีาคม – เมษายน 62 
สายการบิน   คาเธ่ย์แปซิฟิค 

แอร์เวย์ 
กรุ๊ปคณะ  25-32 ท่าน/คณะ 

ทีพ่กั 
The Venetian Macau Hotel & Resort ระดับ 6 ดาว 1 คืน   
Eaton Hong Kong Hotel 4* หรือ Empire Kowloon Hotel  1คืน หรือระดับเดียวกนั 

รถโค้ช บริการด้วยรถซ่ึงมขีนาดของรถเป็นไปตามจ านวนผู้โดยสาร 

อาหาร 
อาหารเช้า 3 ม้ือ/อาหารกลางวนั 3 ม้ือ/อาหารเยน็ 1 ม้ือ  *หากท่านมปัีญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) 

ขาไป CX700 กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง  (HKG) 08.15 – 12.15 น. 

 

ขากลบั 28-31 ม.ีค. CX709 ฮ่องกง (HKG)  -   กรุงเทพ (BKK)                     22.00 – 00.05+1 

ขากลบั / 04-07 เม.ษ. CX617 ฮ่องกง (HKG)  -   กรุงเทพ (BKK) 21.35 – 23.40 

เจ้าหน้าทีร่อต้อนรับ มอบเอกสาร และ อธิบายเพิม่เติม (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 2-3 ช่ัวโมง 



 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า – โรงแรม เดอะ เวเนเช่ียน                                                                                              
(-/L/-) 

05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัตามเวลานัดหมาย  ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6  
เคาน์เตอร์ M สายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)  **สังเกตป้าย Smiletrip888 ** พนักงาน
ต้อนรับและหัวหน้าทวัร์ ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายช่ือและรับเอกสารการเดินทาง บัตรทีน่ั่งบน
เคร่ืองบิน และผ่านพธิีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง สายการบินการจัดทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน ทางสายการบิน
เป็นผู้ก าหนด ทางบริษทัไม่สามารเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่าน้ัน อาทเิช่น กรณี

ขอรถวลีแชร์ หรือต้องการอาหารพเิศษซ่ึงต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วนัหากถึงวนัเดินทางมลูีกค้า
บางท่านไม่สามารถเดินทางได้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนท าการเช็คอนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

08.15 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่CX700   
12.15 น. ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมืองน าท่านเดินทางผ่าน สะพานแขวน

ชิงหม่า ชมววิทวิทศัน์ อนัสวยงามขอเกาะฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซ่ึงมาจากภาษาจีนกลาง 
ว่า "เซียงกัง่” ความหมาย กไ็ม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มคีวามเป็นมา 
สืบเน่ืองมาแต่คร้ังทีก่วางตุ้งเป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหน่ึงส่งขายเป็นสินค้าออกโดยทีต้่องมาขนถ่าย
สินค้ากนัทีท่่าเรือแห่งนี ้ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกบั
มณฑลกวางตุ้งประกอบด้วย เกาะฮ่องกง (Hong Kong Island),นิวเทอร์ริทอรีส์(New Territories),
เกาลูน(Kowloon),เกาะลนัเตา(Lantau Island)และเกาะเลก็ๆอกี 235เกาะฮ่องกงถึงเป็นเพยีงดินแดนเลก็ๆ
แต่กเ็ป็นเมืองทีม่ปีระวตัิศาสตร์ทีน่่าสนใจ ประเพณ ีวถิีชีวติและความทนัสมยั 
 
 
 
 
 
 
 

12.00น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  ม้ือที1่  

15.30 น. หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ มาเก๊าโดย เรือเฟอร์ร่ีอนัทนัสมยั โดยใช้เวลาการ เดินทางประมาณ 1 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 

16.30 น.   เดินทางถงึมาเก๊า ผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองน าท่านเดินทางสู่ทีพ่กั The Venetian Macao Hotel & 
Resort   
โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว ให้ทุกท่านได้พกัผ่อน อสิระตามอธัยาศัยเพ่ือสัมผสับรรยากาศของลาสเวกสั
แห่งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านค้า 



 
 

ร้านอาหารมากมายและอกีหน่ึงความคลาสสิคคือการ**ล่องเรือกอนโดลาในล าน า้แห่งเวนิส ฟังการขบั
ขานอนัไพเราะของนายท้ายเรือทีท่ าหน้าทีพ่าเราล่องเรือ 
 ส าหรับค่าล่องเรืออยู่ที ่118MOP$/ ท่านต่อการน่ังเรือชมบรรยากาศเวนิสจ าลองไม่เกนิ 10 นาที** 
 
 
 
 
 
 

อสิระอาหารเยน็ เพ่ือสะดวกต่อการช้อปป้ิงและชมความงามของโรงแรม The Venetian Macao Hotel 
& Resort 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ีพกั The Venetian Macao Hotel & Resort  ระดบั 6 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง วดัเจา้แม่กวนอิม-โบสถเ์ซนตป์อล -เซนาโดส้แควร์ – ฮ่องกง – จุดชมวิว The Vitoria Peak                                 
(B/L/D)                                                                           

เชา้ อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ  ณ  ภัตตาคาร Cafe’ Deco ภายในโรงแรม  ม้ือที ่2  

 
 
 
 
 
 



 
 

 หลงัรับประทานอาหาร น าท่านสัมผสักบัเมือง มาเก๊า ดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ 
นอกจากนี ้มาเก๊า มภีาพความงามแห่งศิลปวฒันธรรมของโลกตะวนัออกและตะวนัตกให้ได้ช่ืนชม 
ตลอดจนวถิีชีวติทีผ่สมผสานกนัอย่างกลมกลืน กว่าจะเป็นช่ือ “มาเก๊า” มทีีม่าจาก “อาม่า” องค์เทพธิดา
แห่งท้องทะเลผู้ศักดิ์สิทธ์ิ ตามต านานเล่าสืบต่อกนัมาว่า “อาม่า” มพีระนามเดิมว่า “หลงิม่า” หญิงสาว
ชาวฟูเจีย้นทีว่นัหน่ึงเธอต้องการข้ามฝ่ังมายงัคาบสมุทรดอกลลิลีข่าว หรือ “เอ้าเหมนิ” ตามช่ือใน
ภาษาจีน จึงขอโดยสารมากบัเรือของชาวประมงชราคนหน่ึงซ่ึงเป็นเพยีงเรือล าเลก็ๆ ทีย่อมให้หลงิม่า 
โดยสารมาด้วย ในระหว่างทีเ่รือล่องอยู่กลางทะเล เกดิมพีายุขึน้อย่างรุนแรงท าให้เรือหลายล าต้องอบัปาง 
แต่ด้วยปาฏหิาริย์ในค าส่ังฟ้าของหลงิม่าท าให้เรือทีเ่ธอโดยสารมา เข้าถึงฝ่ังได้อย่างปลอดภัย ทนัททีีห่
ลงิม่าก้าวเท้าขึน้สู่ฝ่ังเธอกล็อยขึน้ไปบนฟ้าและหายลบัไป ชาวประมงทั้งหลายต่างเช่ือกนัว่าเธอ คือ องค์
เทพธิดาแห่งท้องทะเล นับตั้งแต่น้ันดินแดนแห่งนีก้ไ็ด้รับการขนานนามว่า “อ่าวของ อาม่า” หรือ “อา-
หม่า-เกา” ทีเ่พีย้นเสียงมาเป็น “มาเก๊า” ในปัจจุบัน  
น าท่านผ่านชม เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล ซ่ึงโปรตุเกสสร้างขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊า เน่ืองในโอกาส
ทีส่่งมอบ มาเก๊าคืนให้กบัจีน น าท่านสู่ วดัเจ้าแม่กวนอมิเป็นหน่ึงในสามวดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในมาเก๊าสร้าง
ขึน้ตั้งแต่ศตวรรษที ่13วดัแห่งนีม้พีระสงฆ์จีนจ าวดัอยู่ด้วย เม่ือก้าวเข้าสู่ประตูกถื็อว่าก้าวเข้าสู่ความ
มงคล เน่ืองจากด้านข้างประตูมท้ีาวจตุโลกบาลทั้งส่ีคอยปกปักรักษาวดัอยู่ข้างละ 2 ตนจุดเด่นของวดันี้
คือ เร่ืองโชคลาภและการเงิน หลงัจากน้ันน าท่านชมความงามของ*เจ้าแม่กวนอมิปรางทอง* ตั้งโดดเด่น
เป็นสง่าอยู่ริมทะเล มคีวามสูงกว่า 20เมตร ประเทศโปตุเกสร้างขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้แก่มาเก๊าในโอกาส
ส่งมอบมาเก๊าคืนสู่จีน จุดเด่นคือโชคลาภทุกๆด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ม้ือที่3 
13.00น. หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์เก่าแก่ซ่ึงมคีวามงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรป น า

ท่านสู่จุดก าเนิดแห่งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ซ่ึงโบสถ์แห่งนีเ้คยเป็นโรงเรียนสอนศาสนา
แห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินแดนตะวนัออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกดิเพลงิไหม้อย่างรุนแรงท าให้
โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพยีงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าทีส่ง่างาม จากน้ันน าท่านสู่ เซนา
โด้แสควร์ เซ็นเตอร์พอยท์แห่งมาเก๊า ซ่ึงโดดเด่นด้วยพืน้ถนนทีปู่ลาดด้วยกระเบ้ืองเป็นลอนคล่ืน
ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อสิระให้ท่านได้เดินเทีย่วและช้อปป้ิงสินค้าทีม่ช่ืีอเสียงและ
สินค้าแผงลอยมากมายเม่ือถึงเวลานัดหมาย  

16.00น. น าท่านน่ังเรือเฟอร่ีกลบัสู่ * เกาะฮ่องกง * 
 เดินทางถงึ ฮ่อองกง หลงัจากผ่านพธิีตรวจคนเข้าเมือง จากน้ัน น าท่านชม จุดชมววิ The Vitoria Peak  

มกัได้รับกล่าวขานว่าเป็นจุดหมายปลายทางสุดแสนประทบัใจของฮ่องกง แค่ระหว่างขึน้ไปกแ็ทบจะท า
ให้หลงมนต์สเน่ห์แล้ว พคีแทรม เปิดให้บริการในปี ค.ศ.1888 แรกเร่ิมมขีึน้ส าหรับผู้ว่าการรัฐองักฤษ
และผู้อยู่อาศัยในเดอะพคีเท่าน้ัน แต่ปัจจุบันไม่ว่าใครกส็ามารถใช้บริการรถรางทีม่คีวามลาดชันที่สุ่ดใน
โลกนีไ้ด้ การเดินทางขึน้สู่เดอะพคีโดยรถรางใช้เวลาเพยีง 7 นาทแีถมยงัได้สัมผสัประสบการณ์ทีน่่า
จดจ าขณะทีร่ถรางไต่ขึน้ไปผ่านววิทวิทศัน์อนัเหลือเช่ือ แม้ไม่ใช่จุดทีสู่งทีสุ่ดของฮ่องกง หากวคิตอเรีย
พคี ถือเป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ด เพราะนักท่องเทีย่วทีไ่ด้ไปเยือนวคิตอเรียพคี จะสามารถมองเห็นววิของ
เกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววคิตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์ร่ี และสีสันของแสงไฟยามค า่คืนของฝ่ัง
เกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลกัความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยพเิศษกว่าใครๆ น าท่านสู่บนตึกของ Sky Terrace 428 
ท่านจะได้เห็นมุมทีส่วยกว่า เห็นตึกระฟ้าทีม่ปีระกายสวยงามราวกบัอยู่เหนือกาแลก็ซ่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ค า่     รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  ม้ือที่4 
ทีพ่กั Eaton Hong Kong Hotel 4* หรือ Empire Kowloon Hotel หรือเทยีบเท่า 4* 

    
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม วดัแชกงหมิว – เจา้แม่กวนอิมรีพลัส์เบย ์– ชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย           (B/L/-)                                                                     
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (แบบติม่ซ า)  ม้ือที่ 5 

 
 

หลงัอาหาร น าท่านชมทวิทศัน์รอบเกาะฮ่องกงผ่านชมย่านธุรกจิการค้าต่างๆ อนัทนัสมยัเดินทางสู่ วดั
แชกงหมิว วดัแห่งนีส้ร้างขึน้เพ่ือเป็นเกยีรติแก่เทพเจ้าเชอกงุ (Chekung) แม่ทพัแห่งราชวงศ์ซ่ง ผู้มี
ช่ือเสียงด้านการรบ และการผดุงความยุติธรรมและขจัดปัดเป่าโรคภัยส่ิงไม่ดทีั้งหลายออกไปได้ โดยวดั
สร้างขึน้คร้ังแรกเม่ือ 300 ร้อยปีก่อน ต่อมาราว ค.ศ.1993 จงึได้สร้างวดัขึน้มาใหม่ทดแทนวดัเดิม โดยน า
รูปป้ันท่านนายพลซ่ึงมคีวามสูง 10 เมตร เข้าไปตั้งในอารามด้านใน พร้อมรูปป้ัน 8 เซียนแห่วลทัธิเต๋า
ซ่ึงอยู่บริเวณด้านนอก ซ้าย-ขวา และวดัแห่งนีย้งัทีท่ีเ่คารพศรัทธาของนักท่องเทีย่วและชาวฮ่องกงเป็น
จ านวนมากซ่ึงมคีวามศรัทธาและเช่ือว่าการได้มากราบและขอพรเพ่ือให้สมหวงันเร่ืองการงาน ท าธุรกจิ
ราบร่ืน และสัญลกัษณ์ของวดัคือ *กงัหัน* เช่ือกนัว่าถ้าหมุนกงัหัน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงช่ัวร้ายหรือส่ิงไม่
เป็นมงคลออกไปและน าแต่ส่ิงดีๆเข้ามาในชีวติ ซ่ึงชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะทีว่ดัแห่งนีเ้ป็นจ านวนมาก 
และในวดักงัหันยงัมอีกี 2 จุดกราบไหว้คือ จุดไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอีย๊ หรือ เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาอยู่
ด้านซ้ายมือของเทพเจ้าแชกง และ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอีย๊หรือเทพชกงเจ้าแห่งโชคลาภ 5องค์อยู่ด้านขวามือ
ของเทพเจ้าแชกง และเคร่ืองรางทีเ่ป็นทีนิ่ยมของวัดนีก้คื็อกงัหันทีม่ีรูปแบบมากมาย 



 
 

 
จากน้ันน าท่านสู่ รีพลัส์เบย์หรืออ่าวน า้ต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวนีไ้ด้มาจากช่ือเรือรบขององักฤษทีม่าจอดเพ่ือ
รักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนีเ้ป็นอ่าวน า้ต้ืน ซ่ึงได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีม่าเทีย่วพกัผ่อน ซ่ึงด้าน
หน่ึงของอ่าวมวีดัเจ้าแม่กวนอมิ ถือเป็นวดัส าคญัอกีวดัหน่ึงของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่
ละปีมนัีกท่องเทีย่วจ านวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอมิ,เจ้าแม่ทบัทิมและยงัมส่ิีงศักดิ์สิทธ์ิหลายองค์
ประดิษฐานอยู่ ทั้งโพธิสัตย์กวนอมิทีข่ึน้ช่ือเร่ืองการขอลูก และองค์พระสังกจัจายน์ทีช่าวจีนเช่ือกนัว่า
สามารถกราบไหว้ขอเพศลูกได้  เทพเจ้าไฉ่ซิงเอีย๊ทีผู้่คนนิยมมาขอโชคลาภโดยใช้มือหรือธนบัตรลูบรูป
ป้ันท่าน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แล้วน าท่านสู่ ร้านฮ่องกงจิวเวลร่ี HKJ ทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวลร่ี กรุ๊ป 
จ ากดั ได้เกดิแรงบันดาลใจ น ากงัหัน มาพลกิแพลงเป็น จี ้ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดัง มาจัดวาง
ต าแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองรางตามหลกัฮวงจุ้ยซ่ึงจ าลองเลยีนแบบมาจาก “แซ้ก๋ง
เมีย๋ว” กงัหันใหญ่ 4 ใบพดัทีช่าวฮ่องกงเล่ือมใสศรัทธา ที ่“วดัเชอกงุ” ซ่ึงเป็นวดัทีด่ังมากและมตี านาน
ความเช่ือมายาวนานว่า คนทีม่เีคราะห์เม่ือจับใบพดัของกงัหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะท าให้ชีวติ
หมุนเวยีนไปในทางทีด่ีและสามารถพดัเอาส่ิงช่ัวร้ายต่างๆ ออกไปได้  
   
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ม้ือที่6 

 
หลงัอาหารอสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงเลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศัย ย่านถนนนาธาน(Nathan Road) 
เส้นทางช้อปป้ิงตั้งแต่จิมซาจุ่ยยาวจนถึงมงก๊ก โดยจะมเีส้ือผ้ายีห้่อต่างๆมากมายทีค่นไทยคุ้นเคยอย่าง 
Giordano,G2000,ZARA แล้วยงัมร้ีานขายมือถือ,กล้อง,ร้านอาหาร และร้านขนมเป็นต้นหรือเราจะเดนิ
ข้ามไปยงัฝ่ังถนน แคนตั้น (Canton Road) เพ่ือช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมภายในห้าง Harbour City 
แหล่งรวมสินค้าส าหรับนักช้อปป้ิงตัวยง มแีบรนด์ระดับโลกอย่าง Louis Vuitton, Dior , Gucci , 
Chanel , Hermes ฯลฯกต้็องมาทีถ่นนสายนีส่้วนราคากถู็กกว่าเมืองไทยพอสมควร แถมยงัมแีบบใหม่ๆ
มาให้เลือกอย่างจุใจ หรือจะเลือกเดินต่อไปยงัOcean Terminal ซ่ึงอยู่ภายในอาคารเดียวกนักไ็ด้มร้ีาน
ของเล่นอย่าง Toy R’us ไว้คอยเอาใจคุณหนูๆอกีด้วย 
 *อสิระอาหารเยน็ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง*ได้เวลานัดหมายน าท่านกลบัโรงแรมที่พกั 

ทีพ่กั Eaton Hong Kong Hotel 4* หรือ Empire Kowloon Hotel / Kimberley Hotelหรือเทยีบเท่า 
ซ่ึงโรงแรมแต่ละแห่งจะตั้งอยู่ใจกลางแหล่งช้อปป้ิง  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัท่ีส่ี กระเชา้นองปิง – ไหวพ้ระใหญ่โป่วหลิน – ชอ้ปป้ิง City Gate – กรุงเทพฯ     (B/L/-)                                                         
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซ า) ม้ือที7่  

บริการท่านด้วยโจ๊กต ารับฮ่องกง และติ่มซ า ต้นต าหรับรสชาติกวางตุ้ง แท้ๆ   
 หลงัอาหาร น าท่านชมทวิทศัน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกจิการค้าต่างๆ อนัทนัสมยัเพ่ือเดินทางไป

สักการะพระใหญ่บนเกาะลนัเตา  เกาะใหญ่ทีสุ่ดของฮ่องกง ซ่ึงมขีนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง 
น าท่าน น่ังกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ทีร่าบนองปิง ใช้เวลาน่ังประมาณ 25 นาท ี
ท่านจะได้ชมทวิทศัน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้าน
นองปิงเป็นหมู่บ้านทีจ่ าลองชีวติความเป็นอยู่ของชาวจีน มบีรรยากาศสบายๆและมร้ีานอาหาร ร้านขาย
ของทีร่ะลกึ,หอพระพทุธประวตัิทีน่ าเสนอเร่ืองราวของพระพทุธประวตัิจากหมู่บ้านนองปิงเดินตรงไป
ท่านจะพบกบัพระพทุธรูปขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก Tian Tan Buddha Statue องค์พระสร้างจากการ
เช่ือมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 202 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ือง
ล่างบริเวณทะเลจีนใต้ หากไม่ได้มาสักการะพระใหญ่กเ็หมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ต้องใช้เวลาสร้างนานกว่า 
12 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ รอบข้างขององค์พระใหญ่มเีทวดา 6 องค์ก าลงัถวายส่ิงของ 6 ช้ินทีม่คีวามหมาย
แทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมสีมาธิ ซ่ึงทั้งหมดคือหนทางทีจ่ะพาสรรพสัตว์
สู่นิพพาน ด้านล่างของพระใหญ่มอีาคาร 3 ช้ัน บริเวณช้ัน 3 มพีระบรมสารีริกธาตุของพระพทุธเจ้า
บรรจุอยู่ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปลีย่นวธีิการเดินทางขึน้นองปิงในกรณทีี่กระเช้าปิด
ปรับปรุงหรือสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณ ี
*บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปลีย่นวธีิการเดินทางขึน้นองปิงในกรณีทีก่ระเช้าปิดปรับปรุงหรือ
สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณ*ี 
 
  
 
 
 
 
 
 

12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร ม้ือที ่8 
 หลงัอาหาร น าทุกท่านช้อปป้ิงทีห้่างดัง City gate Outlet Mall หน่ึงในแหล่งช้อปป้ิงช่ือดังของฮ่องกงที่



 
 

ใครมาแล้วต้องแวะช้อปป้ิงกระจายให้ได้ เพราะซิตีเ้กตส์แห่งนีเ้ต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมช้ันน ากว่า 
80 ร้าน เช่น Esprit outlet, Guess outlet, Coach Factory, Crocs Outlet ฯลฯ ทีพ่ร้อมน าสินค้ามาลด
ราคา 30-70%กนัตลอดทั้งปี  
ได้เวลานัดหมาย น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก 
**อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง** 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

22.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู่  กรุงเทพฯ โดย สายการบนิคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)  (บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ 
 

ตารางวนัเดนิทาง 

 

** เด็กทารก 0-2 ขวบ ราคา 7,000 บาท ** 

วนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ2 
ท่าน 

เดก็อายุต า่กวา่ 12 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 

พกัเดีย่ว เดก็มเีตยีง+ 

1 ผูใ้หญ่ 

มเีตยีง+ 

2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มเีตยีง+ 

2 ผูใ้หญ่ 

28 - 31 ม.ีค. 62 28,900 28,900 27,900 26,900 11,000 

04 - 07 เม.ย. 62 29,900 29,900 28,900 27,900 11,000 



 
 

 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ 
ชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
2. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุหรือ
เทียบเท่า ** กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณตอ้งการเพื่อความ
สะดวกสบายของตวัท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการ
ระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกัส าหรับ 
The Venetian Macau Resort บริษทัสวงนสิทธ์ิในการจองหอ้งเป็นแบบ 
Royale Suite ทุกหอ้งทั้งน้ีทางบริษทัเป็นเพียงผูป้ระสานงานท าการรี
เควสใหก้บัทางลูกคา้ สุดทา้ยการจดัหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัทางโรงแรม 
3. ส าหรับ The Venetian Macau Resort บริษทัสวงนสิทธ์ิในการจอง
หอ้งเป็นแบบ Royale Suite ทุกหอ้ง (หอ้งแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง) 
4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
6.ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
7.หวัหนา้ทวัร์ น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
8.ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน 

1.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือ
เดินทาง, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่า
มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หาก
ตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์แลว้
จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
2.ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบิน
ก าหนด (ปกติ 30 กก.) 
3.ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4.ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือ
ต่างดา้ว  
5.ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(คิดค านวณจาก
ค่าบริการ กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)ค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ค านวณจากค่าบริการ) 
6.ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถประมาณ 
คนละ 120 HKD/ทริป เด็กและผูใ้หญ่จ่าย



 
 

9.ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตาม
เง่ือนไขของกรมธรรม)์ 

เท่ากนั ยกเวน้เดก็ทารก 

เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ 
 

หมายเหตุ 

1.กรุณาช าระค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล ์หนา้
พาสปอร์ตท่ีชดัเจน เพื่อท าการจอง  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 
30 วนั หากไม่มีการช าระมดัจ าถือวา่การจองไม่สมบูรณ์ บริษทัขอสงวน
สิทธ์ิส าหรับผูท่ี้วางมดัจ าก่อน  
2.เง่ือนไขการยกเลิก  
2.1ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วนั คืนเงินมดัจ าบางจ านวน หากมีการเกิด
ค่าใชจ่้าย เช่น ทางบริษทัไดม้ดัจ  าตัว๋กบัสายการบินแลว้ หรือ ทางบริษทั
ไดมี้การการันตีโรงแรมกบัแลนดท์างเมืองนอกแลว้  
2.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วนั ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็มดัจ า 80% ของ
จ านวนเงินมดัจ า 
2.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า
ทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมาเดินทางแทนได ้และตอ้งมีค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือท่ีไดท้  าการออกตัว๋แลว้และตอ้งท าการ
แกไ้ขช่ือหรือข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของตัว๋เช็คเป็นรายกรณีไป 
3.เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4.*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปล่ียนวธีิการเดินทางข้ึน
นองปิง ในกรณีท่ีกระเชา้ปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย
จากทางเจา้หนา้ท่ีไม่อนุญาติใหข้ึ้นเพราะถือหลกัความปลอดภยั ดงันั้น
จะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี *** 
5.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธ
มิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา
ต่างประเทศและจากการปรับข้ึนค่าน ้ามนั
ของสายการบิน 
2.รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลง
ไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะยดึถือ
ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3.บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, 
โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะ
รับผดิชอบต่อปัญหา นดัหยดุงาน การเมือง 
ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ 
แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  
เพื่อใหท่้านเกิดประโยชน์และความสุขใน
การท่องเท่ียว การยกเลิกเท่ียวบิน หรือ
ความผดิพลาดของสายการบิน แต่ทาง
บริษทัจะแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด 
4.หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสาร
ส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมีผลในการเดินทาง
ของคณะทวัร์ หรือคณะท่ีสูญหายใหถื้อ
เป็นความรับผดิชอบส่วนบุคคล 
5.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรม
ทวัร์ตามความจ าเป็น และเหมาะสม 



 
 

6.หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้าน ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัรับ
เฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทาง
ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6เดือน บริษทัไม่รับผดิชอบหากไม่
เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 
7.ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่
สามารถน ามาเล่ือนวนั,คืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนช่ือได ้
8.เม่ือทานตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทน
บริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯทางบริษทัจะถือวา่ท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 
9.ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนใขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จน
เป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า***** 
10.ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบั
สายการบิน หรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่า
ทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้น 
10. บริษทัจึงขอความกรุณา หากท่านใดไม่ไปซิต้ีทวัร์ ตอ้งช าระเพิ่ม
เป็นจ านวนเงิน 2,500 บ. / ท่าน (ในกรณีลูกคา้ไม่ไปซิต้ีทวัร์ตาม
โปรแกรมทวัร์ท่ีมีเท่านั้น) กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ท่ีก่อนช าระเงิน  
 

6.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ
จากเหตุอนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง 
ความไม่สงบทางการเมือง  
7.กรุณาตรงต่อเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนดั
หมาย 
8.ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก
การเดินทางหากผูร่้วมเดินทางไม่ถึง 10 
ท่าน 
9.**ออกเดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน (ไม่มี
หวัหนา้ทวัร์) 15 ท่านข้ึนไป (มีหวัหนา้
ทวัร์)** 
10.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนั
เดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถ
ออกเดินทางได ้
11.ส าหรับโปรแกรมการลงร้านจิวเวลล่ีซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของรายการทวัร์หากลูกคา้ไม่
ตอ้งการลงร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์
เพิ่ม ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ท่านรับทราบ
และยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 
12.***ในกรณีท่ีลูกคา้จองทวัร์และช าระค่า
มดัจ าแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ความ
และเง่ือนไขท่ีบริษทัแจง้ขา้งตน้** 

 


