
 
 
 
 
 

 
 

มพีกัฮอ่งกงนะครบั แถมฟรลีอ่งเรอืชมอา่วฮอ่งกงทีไ่มม่ใีครม ี
 

มาเกา๊..สกัการะเจา้แมก่วนอมิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ l ชมความงามโบสถเ์ซนตพ์อล l 

จไูห.่.วดัผูถ่อ l สาวงามหวหีนี ่l ชอ้ปป้ิงกงเป่ย l 

เซนิเจ ิน้…โชวม์า่นน า้ 3 มติ ิ

ฮอ่งกง..อาหารทะเล Lee you mun l วดัแชกงหมวิ l อา่วรพีลสัเบย ์l Victoria Point l ชอ้ปป้ิงเลดีม้ารเ์ก็ต 

 

***** หนงัสอืเดนิทางของทา่นจะตอ้งเป็นเลม่เดยีวกนักบัเลม่ทีท่า่นใชส้ง่ยืน่วซีา่กรุป๊จนี***** 
ส าคญัมาก!!! 

หากทา่นมวีซีา่จนีตดิเลม่อยูแ่ลว้ ทางตรวจคนเขา้เมอืงจ าเป็นตอ้งใชว้ซีา่ในเลม่ชุดน ัน้กอ่นตามเงือ่นไขของ
ประเทศจนี ซึง่บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการชดใชว้ซีา่ตดิเลม่ในชุดดงักลา่ว 



พเีรยีดเดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว อายไุมถ่งึ18ปี จ านวน 

12 – 15 ส.ค. 60 11,511 4,500 +5,000 24 

02 - 05 ก.ย. 60 11,511 4,500 +5,000 24 

09 - 12 ก.ย. 60 11,511 4,500 +5,000 24 

16 - 19 ก.ย. 60 11,511 4,500 +5,000 24 

23 - 26 ก.ย. 60 11,511 4,500 +5,000 24 

30 ก.ย. - 03 ต.ค. 60 11,511 4,500 +5,000 24 

21 - 24 ต.ค. 60  11,511 4,500 +5,000 24 

28 ต.ค. - 31 ต.ค. 60 11,511 4,500 +5,000 24 

04 - 07 พ.ย. 60 11,511 4,500 +5,000 24 

11 - 14 พ.ย. 60 11,511 4,500 +5,000 24 

18 - 21 พ.ย. 60 11,511 4,500 +5,000 24 

25 - 28 พ.ย. 60 11,511 4,500 +5,000 24 

02 - 05 ธ.ค. 60  11,511 4,500 +5,000 24 

    
ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 
วนัแรก สวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – หมูบ่า้นชาวประมง – เลดีม้ารเ์ก็ต 
 
12.00 คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่8 เคานเ์ตอร ์W สาย

การบนิเคนยา่ แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 
15.00 ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง เทีย่วบนิที ่KQ860 (อาหารรอ้นบนเครือ่ง) 
18.40 ถงึสนามบนิฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าคณะเดนิทางเขา้สู ่หมูบ่า้นชาวประมง ใหท้า่น

ไดช้มบรรยากาศหมูบ่า้นชาวประมง ทา่นไดเ้ห็นกระบะตระกรา้อาหารทะเล อยา่งมากมาย อาท ิกุง้ ป ูหอย
เป่าฮือ้ หอยเชลล ์ปลาตัวใหญ่ๆ  กบับรรยากาศทีท่า่นเห็นแลว้ตอ้งบอกวา่ ชีเ้ป็นชีต้ายเลยทเีดยีว 

 

   

   
 
 
ค ่า                   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารทะเลสด ๆ พรอ้มน ้าจิม้เลศิรส) 
 

หลังอาหารน าคณะชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนืทีม่สีนิคา้นานาชนดิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ทีเ่ป็นของทีร่ะลกึ หรอืบ
ทา่นตอ้งการของกอ้ปป้ี แตร่าคาไมแ่พงทา่นก็สามารถเลอืกซือ้ไดต้ามสบาย เพราะเรามเีวลากนัตลอดทัง้
คนื และสิง่ส าคัญเราเขา้พักโรงแรมในฝ่ังฮอ่งกง จากนัน้อสิระใหท้า่น ชอ้ปป้ิงตลาดเลดี ้มารเ์ก็ต(Ladies 



Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดนิสไตล ์Night Market แบบบา้นเรา ไมไ่ดม้ขีายเฉพาะแตข่องผูห้ญงิ แต่
มขีองขายทกุสิง่อยา่ง เหมอืนพวกตลาด Night ของบา้นเรา โดยจะปิดถนน Tong Choi Street ตัง้แตแ่ยก
ทีต่ดักบัถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถงึถนน Dundas Street ยาว
ประมาณ 500 เมตร สนิคา้ทีข่ายกนัจะมอียูห่ลากหลายแบบ เชน่พวกตัวการต์นูตา่ง ๆ จาก ดสินยี,์ Marvel 
และจากญีปุ่่ น ประเภทสนิคา้ เสือ้ผา้ นาฬกิา กระเป๋า ตุก๊ตา ของฝาก ของทีร่ะลกึ ตา่งๆ ใครตอ้งการจะซือ้
ของทีร่ะลกึหรอืของฝากตา่งๆ ของฮอ่งกงก็สามารถมาเดนิเลอืกซือ้กนัไดท้ีน่ีจ่นกวา่ถงึเวลานัดหมาย 

   

 โรงแรมทีพ่กั South China Hotel หรอืเทยีบเทา่ (ฝ่ังฮอ่งกง) 
 
วนัทีส่อง ฮอ่งกง - วคิตอเรยีพอ้ยท ์- อา่วรพีลสัเบย ์- วดัแชกง - จวิเวอรร์ ี ่– ลอ่งเรอือา่วฮอ่งกง - เซนิเจ ิน้-      

– โชวม์า่นน า้3D 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) 

 

น าทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกง ชมววิ VICTORIA POINT หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม เป็นจดุชมววิทีค่ณุ

จะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม อา่ววคิตอเรยีทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก และตกึระฟ้าทีพุ่ง่ทะยานขึน้สงูตัดกบัแนว

เขาเขยีวขจอีนัแสนสวยงาม เชญิถา่ยรปูตามอธัยาศัย น าทา่นสู ่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรปู

จันทรเ์สีย้วแหง่นีส้วยทสีดุแหง่หนึง่ และยงัใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูปัน้ของเจา้

แมก่วนอมิ และเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อด

ยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมสัการขอพรจาก เจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้ม

สะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี น าทา่นขอพร วัดแชกง หมวิ หรอื วัดกงัหันน า

โชค วดันีต้ัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวดัเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 

กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิ

ทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พอ่แชก้ง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธป์ระจ าวดั ต านานเลา่วา่ในชว่งปลายของ

ราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตกุารณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุษุชาติ

นักรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็

ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ 

และดาบคูก่ายของทา่นกไ็ดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคล

ในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบั

จ าลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็น

สญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการ

การทอ่งเทีย่วฮอ่งกงทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้ง

บารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ น าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บ

รางวัลอนัดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวง 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
บา่ย               น าคณะเปิดประสบการณ์ใหม ่ลอ่งเรอืชมอา่วฮอ่งกงทีท่กุคนไดส้มัผัสแบบยอ้นยคุใหท้า่นไดข้ึน้เรอืโบราณ 

ทีท่า่นไดช้มบรรยากาศของฮอ่งกงในน ้า แบบทีท่กุคนอยากสมัผัส ไปกบัคนทีค่ณุรัก ในสไตลท์ีแ่ปลกใหม่
และแตกตา่ง พรอ้มไดเ้กบ็ภาพทีค่ณุตอ้งชอบกบัการทอ่งเทีย่วฮอ่งกงทีท่กุทา่นอยากรูว้า่คอือะไร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
                    น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ซนิเจิน้ โดยรถบสั ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร) 
 
ค า่                  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทา่นชมการแสดงใหมล่า่สดุชดุ Deep Blue Fam3D Water Show ซึง่เป็นการแสดงแนวใหมท่ีม่มีนุษย ์
นกปลา เป็นตวัละคร องินวนยิายแนววทิยาศาสตรส์มยัใหม ่โดยมกีารใชม้า่นน ้า น ้าพลแุสงเลเซอร์
โปรเจคเตอร ์แสงส ีพลสุ ีเสยีงดนตร ีซึง่เป็นเทคโนโลยีด่า้นการแสดงใหมล่า่สดุ ของโลกมาประกอบการ
แสดง (โชวปิ์ดทกุวันจันทร)์ หากตรงกบัวันดังกลา่วเราจะพาทา่นไปดโูชวท์ีห่มูบ่า้นวฒันธรรมแทน 
น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก Shenzhen FX Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ –  รา้นหยก – จไูห ่– วดัผูถ้อ – ถนนคูร่กั + จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ – บวัหมิะ –  รา้นผา้ไหม   
ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกง๋เป่ย 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าทา่นเดนิทางสูจ่ไูห ่ดว้ยรถบสั ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง (ขึน้อยูก่บัสภาพ

การจราจร) 

ถงึจไูห ่เมอืงเศรษฐกจิพเิศษ ทมีกีารวางผังเมอืงไวอ้นาคตไมต่ ่ากวา่ 20 ปี มี

อาคารสงูใหญอ่ยา่งมากมาย จากนัน้น าทา่นสู ่วัดผูถ่อ นมสัการองคส์งักระจาย

เพือ่ความอดุมสมบรูณ์นมสัการเจา้แมก่วนอมิ เพือ่ความโชคด ีนมสัการองคอ์มติร

พทุธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมสัการพระพทุธเจา้ 4 พระองคเ์พือ่อายยุนืนาน 

จากนัน้เดนิทางผา่นชม ถนนคูรั่ก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบ

ชายหาดทีรั่ฐบาลเมอืงจไูหไ่ดท้ าไวเ้พือ่เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจน าทา่น

เดนิทางแวะถา่ยรปูกบัสญัลกัษณ์อนัสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจไูหบ่รเิวณอา่ว

เซยีงห ูจไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “หวหีน”ี เป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 

เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล 

 

เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 



จากนัน้น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี
และซือ้ยครอบจักวาล บัวหมิะ ของแท ้100% ยาประจ าบา้นที ่มชีือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย 
ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนอง
พองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่ป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ย
แกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส น าทา่นสู ่รา้นผา้ไหม ชมขัน้ตอนการเลีย้ง
ไหมและการผลติผา้หม่ไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสมัผัสน าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมาย
เกีย่วกับหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง 

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นไป ชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย ตลาดทีต่ัง้อยูต่ชิายแดนมาเกา๊ เป็นศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืก

มากมาย เชน่ สนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเลน่ 

ฯลฯ ทีน่ีม่ใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หมดซึง่เป็นทีน่ยิมมากของชาวมาเกา๊และ ฮอ่งกงเนือ่งจากสนิคา้ทีน่ีม่คีณุภาพ

และราคาถกูใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ สนิคา้ตามอธัยาศัย 

น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก 365 Art Hotel Zhuhai หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่             จไูห ่– มาเกา๊ – โบสถเ์ซ็นปอล – วดัเจา้แมก่วนอมิ – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล –  รา้นขนม                   
  หอไอเฟล - Parisian – The Venetian + Casino – ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 

น าทา่นเดนิทางสูม่าเกา๊ ดว้ยรถบสั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ี

          หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นสูม่าเกา๊ ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้น

ตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ มอีาณาเขตตดิกบัต าบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มี

เนือ้ทีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมทุรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอานและ โคไท 

ระหวา่งคาบสมทุรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกนัดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเกา๊-ไทปา 

ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่น

มาไหว ้วัดเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญแ่ละเกา่แกม่าก ทีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่13 

ภายในวดัสมัผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิและมนตข์ลังอนัเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์น

แบบฉบบัของชาวจนี และองคท์ี ่ โดดเดน่เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ตง่องคท์รงเครือ่งดว้ย

ชดุเจา้สาวของจนีทีต่ัดเย็บดว้ย ผา้ไหมอยา่งงดงาม จากนัน้น าทกุทา่น แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝาก

ขึน้ ชือ่ จากนัน้พาทา่นเทีย่วรอบ  เกาะมาเกา๊ น าทา่นแวะชม องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แม่

กวนอมิปรางคท์องสมัฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้

แมก่วนอมิลกูครึง่ผสมผสานระหวา่งจนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารโีปรตเุกส สรา้งขึน้เพือ่เป็น

อนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมาเกา๊คนืใหก้บัจนีเพือ่คนใหรุ้น่หลังไดร้ะลกึถงึ จากนัน้น าทา่น

ชม วหิารโบสถเ์ซนตพ์อลโบสถแ์หง่นีเ้คยเป็นสว่นหนึง่ของวทิยาลัยเซนตป์อลซึง่กอ่ตัง้ในปี 1594 และ

ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแหง่แรกของเอเชยีตะวันออก โบสถเ์ซนตป์อล

สรา้งขึน้ในปี 1580 แตถ่กูท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ จนกระทั่งเกดิเพลงิไหมใ้นปี 

1835 ทัง้วทิยาลัย และโบสถถ์กูท าลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ ่และบนัไดหนา้

ดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหวา่งตะวันออกและตะวันตกและมอียูท่ีน่ีเ่พยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้

ในโลกซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภณัฑจ์ัดแสดง

ประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนีไ้ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุใน

ดนิแดนตะวันออกไกล น าทา่นผา่นชม เซนาโดส้แควร ์สถานทีช่อ้ปป้ิงใหญใ่จกลางเมอืงมาเกา๊ภายใน

บรเิวณตกแตง่ดว้ยตกึอาคารอายกุวา่400 ปีสรา้งโดยชาวโปรตเุกสทีอ่พยพมาตัง้หลักแหลง่อยูใ่นมาเกา๊เมือ่

ครัง้อดตีแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นีง้ดงามตาดว้ยพืน้กระเบือ้งซึง่น ามาจากยโุรปตกแตง่เป็นรปูเกลยีวคลืน่อนั

งดงาม (จะน าทกุทา่นชอ้ปป้ิงที ่The Venetian) 



 

    

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

ทา่นเขา้สู ่Parisian ใหท้า่นไดส้มัผสักบัเมอืงจ าลองของฝร ัง่เศส เมอืงปารสี ใหท้า่นไดส้มัผสักบั
แหลง่ชอ้ปป้ิงอนัลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรอืบางทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกบั Casino ก็
พอมเีวลา และใหท้กุทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บัการขึน้กระเชา้สูห่อไอเฟล (ไมร่วมคา่ขึน้หอไอเฟล) 
ข ึน้สูช่ ัน้ 7 ประสบการณ์ใหมแ่นน่อน เพราะเป็นโรงแรมทีท่าง Venetian อยากมสีโลแกนคลา้ยกนั 
แตท่ีน่ ีม่แีลนดม์ารค์ทีส่วยทีส่ดุในมาเกา๊ 

 

     
 

หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สู ่The Venetian ใหท้า่นไดส้มัผสักบัเมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น 

ใหท้า่นไดส้มัผสักบัแหลง่ชอ้ปป้ิงอนัลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรอืบางทา่นตอ้งการเสีย่ง

โชคกบั Casino ก็พอมเีวลา และใหท้กุทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บัการลอ่งเรอื Venetian  

หมายเหต ุหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะลอ่งเรอืกอนโดลา่ ตอ้งซือ้ต ัว๋แยกตา่งหาก 

*ไมร่วมคา่ต ัว๋เรอื 

  
 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่น 

เดนิทางเขา้สูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

(การน่ังเรอืเฟอรีจ่ากมาเกา๊สูส่นามบนิฮอ่งกงตอ้งมเีวลาเดนิทางอยา่งนอ้ย 3 ชม กอ่นเครือ่งออก) 

น าทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกงดว้ยเรอืเฟอรี ่ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 

21.10 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่KQ861 (อาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

23.20  น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 



*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทวัร*์ ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้

เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกัจงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

ปล. เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี คดิในราคา 7,000 บาท/ทา่น 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ 
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

(ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร
เพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 



 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 
หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุ
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะ   
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้
ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่
จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยั
ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย 
ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่
ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 
 
 



ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ช ิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน า
ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมี
ขนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่
เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับใน
อตัราทีส่งูมาก 

 


