
 

 

 



 

 

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

05.30 น. 
  

พบกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน คาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์

(CX)  **สังเกตป้าย Smiletrip888 ** พนกังานต้อนรับและหวัหน้าทวัร์ ให้การต้อนรับพร้อมติดปา้ยช่ือและรับเอกสารการ
เดินทาง บตัรที่นัง่บนเคร่ืองบิน และผา่นพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง สายการบินการจดัที่นัง่บนเคร่ืองบิน ทางสายการ
บินเป็นผู้ก าหนด ทางบริษัทไมส่ามารเข้าไปแทรกแซงได้ แตจ่ะท าการ Request ให้ได้เทา่นัน้ อาทเิช่น กรณีขอรถวีลแชร์ 
หรือต้องการอาหารพเิศษซึง่ต้องแจ้งลว่งหน้าก่อนเดินทาง 3 วนัหากถงึวนัเดินทางมีลกูค้าบางทา่นไมส่ามารถเดินทางได้
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท าการเช็คอิน 

 
 

08.15 น.
  

ออกเดินทางสู ่ฮ่องกงโดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่CX700   

โปรแกรม ทวัร์ฮ่องกง มาเก๊า พกัเวเนเช่ียน 4วนั 3คืน ราคาเร่ิม (บาท)   27,900 

เดนิทาง      พฤศจกิายน 61 – เมษายน 62 สายการบิน   คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์  กรุ๊ปคณะ  20-32 ท่าน/คณะ 

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

รถโคช บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถเป็นไปตามจ านวนผูโ้ดยสาร *รถบสัจากโรงแรม 
อาหาร อาหารเชา้ 3 ม้ือ/อาหารกลางวนั 3 ม้ือ/อาหารเยน็ 1 ม้ือ  *หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้    

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

คาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์(CX) 
ขากลบั CX709 ฮ่องกง  (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK) 22.00 – 23.55 น. 

เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับดูแล มอบเอกสาร และ อธิบายเพ่ิมเติม (นดัหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 2-3 ชัว่โมง  



 

   

 

12.15 น.  ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงน าทา่นเดิน  ทางผา่นสะพานแขวนชิงหมา่ ชมววิ
ทิวทศัน์ อนัสวยงามของประเทศฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึง่มาจากภาษาจีนกลาง วา่ "เซียงกัง่” ความหมายก็
ไมเ่หมือนใคร หมายความวา่ "ทา่เรือหอม" มีความเป็นมา สบืเนื่องมาแตค่รัง้ที่กวางตุ้ง เป็นแหลง่ปลกูไม้หอมชนิดหนึง่ สง่
ขายเป็นสนิค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสนิค้ากนั ที่ทา่เรือน า้ลกึตอนใต้สดุ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  มื้อที1่  

15.30 น. น าทา่นเดินทางสู ่มาเก๊าโดย เรือเฟอร์ร่ีอนัทนัสมยั โดยใช้เวลาการ เดินทางประมาณ 1 ชม. 

 
 



 

16.30 น.   ถึงมาเก๊า ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL 
โรงแรมหรูระดบั 6 ดาว ใหทุ้กท่านไดอิ้สะตามอธัยาศยัเพื่อสัมผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของ
เอเชีย ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี 
 

 

 
 
ใหค้วามบนัเทิง และชอ้ปป้ิงท่ีแกรนดค์าแนลชอ้ป พบกบัร้านคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ให้
ท่านไดส้ัมผสักบัภตัตาคารกวา่ 30 แห่งเพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ ท่านสามารถนัง่เรือกองโดล่า
ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ค่าบริการไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร์) หรือจะเส่ียงโชคท่ีคาสิโนซ่ึงมีอยู่
ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ **อิสระอาหารเยน็เพื่อความสะดวกสบายของทุกท่าน ใหทุ้กท่านไดมี้เวลาภายในเวเน
เช่ียน อยา่งเพียงพอและเพลิดเพลินต่อการชอ้ปป้ิง** 

พกั The Venetian Macau Hotel & Resort ระดบั 6 ดาว หรือเทียบเท่า 
วนัทีส่อง วดัเจ้าแม่กวนอมิ-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์ – ฮ่องกง                                                            (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบบฟุเฟ่ต์ นานาชาติ  ณ  ภตัตาคาร Cafe’ Deco ภายในเวเนเช่ียน    มื้อที ่2  

    
 



 

 
จากนั้นน าท่านสมัผสักบัเมือง มาเก๊า ดินแดนแห่งการพนนัและคาสิโนนามระบือ นอกจากน้ี มาเก๊า มีภาพความงามแห่ง
ศิลปวฒันธรรมของโลกตะวนัออกและตะวนัตกใหไ้ดช่ื้นชม ตลอดจนวถีิชีวติท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน กวา่จะเป็นช่ือ 
“มาเก๊า” มีท่ีมาจาก “อาม่า” องคเ์ทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ ตามต านานเล่าสืบต่อกนัมาวา่ “อาม่า” มีพระนามเดิมวา่ 
“หลิงม่า” หญิงสาวชาวฟเูจ้ียนท่ีวนัหน่ึงเธอตอ้งการขา้มฝ่ังมายงัคาบสมุทรดอกลิลล่ีขาว หรือ “เอา้เหมิน” ตามช่ือใน
ภาษาจีน จึงขอโดยสารมากบัเรือของชาวประมงชราคนหน่ึงซ่ึงเป็นเพียงเรือล าเลก็ๆ ท่ียอมใหห้ลิงม่า โดยสารมาดว้ย ใน
ระหวา่งท่ีเรือล่องอยูก่ลางทะเล เกิดมีพายข้ึุนอยา่งรุนแรงท าใหเ้รือหลายล าตอ้งอบัปาง แตด่ว้ยปาฏิหาริยใ์นค าสัง่ฟ้าของห
ลิงม่าท าใหเ้รือท่ีเธอโดยสารมา เขา้ถึงฝ่ังไดอ้ยา่งปลอดภยั ทนัทีท่ีหลิงม่ากา้วเทา้ข้ึนสู่ฝ่ังเธอก็ลอยข้ึนไปบนฟ้าและหายลบั
ไป ชาวประมงทั้งหลายต่างเช่ือกนัวา่เธอ คือ องคเ์ทพธิดาแห่งทอ้งทะเล นบัตั้งแตน่ั้นดินแดนแห่งน้ีก็ไดรั้บการขนานนามวา่ 
“อ่าวของ อาม่า” หรือ “อา-หม่า-เกา” ท่ีเพ้ียนเสียงมาเป็น “มาเก๊า” ในปัจจุบนั น าท่านผา่น เจา้แม่กวนอิมริมทะเล ซ่ึง
โปรตุเกสสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า เน่ืองในโอกาสท่ีส่งมอบ มาเก๊าคืนใหก้บัจีน น าท่านสู่ วดัเจา้แม่กวนอิม 
นมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในมาเก๊ามีอายรุาว 600 กวา่ปี 
 

   

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  มื้อที3่ 
หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์เก่าแกซ่ึง่มีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยโุรป น าทา่นสูจ่ดุก าเนดิ
แหง่มาเก๊า ณ ซากประตโูบสถ์เซนต์ปอล ซึง่โบสถ์แหง่นีเ้คยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแหง่แรกของชาวตะวนัตกในดินแดน
ตะวนัออกไกล ตอ่มาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลงิไหม้อยา่งรุนแรงท าให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลอืแคเ่พยีงบานประตแูละบนัได
ทางเข้าด้านหน้าที่สงา่งาม จากนัน้น าทา่นสู ่เซนาโด้แสควร์ เซ็นเตอร์พอยท์แหง่มาเก๊า ซึง่โดดเดน่ด้วยพืน้ถนนที่ปลูาดด้วย



 

กระเบือ้งเป็นลอนคลืน่ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตเุกส อิสระให้ทา่นได้เดินเที่ยวและช้อปปิง้สนิค้าที่มช่ืีอเสียง
และสนิค้าแผงลอยมากมาย 
จนได้เวลานดัหมาย น าทา่นนัง่เรือเฟอร่ีอนัทนัสมยัสูฮ่่องกง 

เดินทางสู่
ฮ่องกง 

น าท่านชม เดอะพคี มกัได้รับกลา่วขานวา่เป็นจดุหมายปลายทางสดุแสนประทบัใจของฮ่องกง แคร่ะหวา่งขึน้ไปก็แทบจะ
ท าให้หลงมนต์สเนห์่แล้ว พีคแทรม เปิดให้บริการในปี1888แรกเร่ิมมีขึน้ส าหรับผู้วา่การรัฐองักฤษและผู้อยูอ่าศยัในเดอะ
พีคเทา่นัน้ แตปั่จจบุนัไมว่า่ใครก็สามารถใช้บริการรถรางท่ีมคีวามลาดชนัท่่ีสดุในโลกนีไ้ด้ การเดินทางขึน้สูเ่ดอะพีคโดย
รถรางใช้เวลาเพียง 7 นาทีแถมยงัได้สมัผสัประสบการณ์ที่นา่จดจ าขณะที่รถรางไตข่ึน้ไปผา่นวิวทิวทศัน์อนัเหลอืเช่ือ แม้
ไมใ่ช่จดุที่สงูที่สดุของฮ่องกง หากวิคตอเรียพคี ถือเป็นจดุชมววิทีส่วยที่สดุ เพราะนกัทอ่งเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรียพคี จะ
สามารถมองเห็นววิของเกาะฮ่องกงได้ทัง้หมด ตัง้แตอ่า่ววิคตอเรีย ตกึระฟา้ เรือเฟอร์ร่ี และสสีนัของแสงไฟยามค า่คืนของ
ฝ่ังเกาลนู ทัง้หมดสร้างตามหลกัความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยพิเศษกวา่ใครๆ  

น าทา่นสูบ่นตกึของ Sky Terrace 428 ทา่นจะได้เห็นมมุที่สวยกวา่ เห็นตกึระฟา้ที่มีประกายสวยงามราวกบัอยูเ่หนือกา
แลก็ซี ่

  
 

ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  มื้อที4่ 

พกั Eaton Hong Kong Hotel 4* หรือ Empire Kowloon Hotel หรือเทียบเท่า 4* 

    
 

วนัทีส่าม วดัแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัส์เบย์ – ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย                                                          (B/L/-) 

 
เช้า 

 
รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (แบบติม่ซ า)  มือ้ที่ 5 



 

หลงัอาหารน าทา่นชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกงผา่นชมยา่นธุรกิจการค้าตา่งๆ อนัทนัสมยัเดินทางสู่ วดัแชกงหมวิ” เป็นวดัที่
เช่ือกนัวา่ถ้าหมนุกงัหนั 3 รอบจะขบัไลส่ิง่ชัว่ร้ายหรือสิง่ไมเ่ป็นมงคลออกไปและน าแตส่ิง่ดีๆเข้ามาในชีวิต ซึง่ชาวฮ่องกง
นิยมไปสกัการะท่ีวดัแหง่นีเ้ป็นจ านวนมาก  

จากนัน้น าทา่นสู ่รีพลัส์เบย์หรืออ่าวน า้ต้ืน ซึง่ช่ืออา่วนีไ้ด้มาจากช่ือเรือรบขององักฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อา่วอา่ว
ด้านนีเ้ป็นอา่วน า้ตืน้ ซึง่ได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเทีย่วพกัผอ่น ซึง่ด้านหนึง่ของอา่วมวีดัเจ้าแมก่วนอิม ถือ
เป็นวดัส าคญัอีกวดัหนึง่ของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแตล่ะปีมีนกัทอ่งเที่ยวจ านวนมากมาขอพรเจ้าแม่
กวนอิม,เจ้าแมท่บัทิมและเทพเจ้าตา่งๆ ก่อสร้างประดษิฐานไว้มากมาย ตามความเช่ือถือศรัทธา พระสงักจัจจาย บชูาเพื่อ
ความสขุ, เจ้าสมทุร เทพเจ้าแหง่โชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแหง่ความมัง่คัง่ มีเทพแหง่วาสนา เทพแหง่ดวงชะตา รวมทัง้
กามเทพ ท่ีมีวิธีการเสีย่งทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลบูคล าหินก้อนกลมอยา่งตัง้ใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นน าท่านสู่ โรงงานจวิเวลร่ี ที่โดง่ดงัที่สดุบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวลร่ี กรุ๊ป จ ากดั ได้เกิดแรงบนัดาลใจ 
น ากงัหนั มาพลกิแพลงเป็น จี ้ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดงั มาจดัวางต าแหนง่ของเพชรแตล่ะเมด็ ซึง่ถือเป็นเคร่ืองราง
ตามหลกัฮวงจุ้ยซึง่จ าลองเลยีนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมีย๋ว” กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดัที่ชาวฮ่องกงเลือ่มใสศรัทธา ที่ “วดัเชอกงุ” 
ซึง่เป็นวดัที่ดงัมากและมตี านานความเช่ือมายาวนานวา่ คนท่ีมีเคราะห์เมื่อจบัใบพดัของกงัหนัหมนุไปโดยรอบแล้ว จะท า
ให้ชีวติหมนุเวียนไปในทางทีด่ีและสามารถพดัเอาสิง่ชัว่ร้ายตา่งๆ ออกไปได้  



 

   
 

กลางวนั 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  มื้อที6่ 
หลงัอาหารอิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ยา่นถนนนาธาน เช่น น ้ าหอม นาฬิกา กระเป๋าหนงัยีห่อ้ต่างๆ 
หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ Brand Name ชั้นน าท่ีมีใหท่้านเดินเลือกชอ้ปป้ิงมากกวา่ 700 ร้านคา้ อาทิ Giorgio Armai, Emorio 
Amani, Dkny, Esprit, Mark & Spensor ของฝากหนูๆท่ี Toy‘ RUs  

 

พกั Eaton Hong Kong Hotel 4* หรือ Empire Kowloon Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่ กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่โป่วหลนิ – ช้อปป้ิง City Gate – กรุงเทพฯ                                                                (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบต่ิมซ า) มื้อที7่ 
บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น และซาลาเปา ต้นต าหรับรสชาตกิวางตุ้ง แท้ๆ  หลงัอาหาร น าทา่นชมทิวทศัน์รอบเกาะ
ฮ่องกง ผา่นชมยา่นธุรกิจการค้าตา่งๆ อนัทนัสมยั หลงัอาหารน า 
น าทา่นสู ่เกาะลนัเตา เกาะใหญ่ที่สดุของฮ่องกง ซึง่มขีนาดใหญ่เป็นสองเทา่ของเกาะฮ่องกง น าทา่น นัง่กระเช้า  
Ngong ping 360 จากตงุชงุสูท่ี่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ทา่นจะได้ชมทวิทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบ
กบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบ้่านนองปิงบนพืน้ท่ี 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดบัน า้ทะเล 371 เมตร  
จากนัน้น าทา่นกราบนมสัการขอพรกบัองค์ Tian Tan Buddha Statue องค์พระสร้างจากการเช่ือมแผน่สมัฤทธ์ิถงึ 200 
แผน่ หนกั 202 ตนัและสงู 24 เมตร องค์พระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบริเวณทะเลจีนใต้ หากไมไ่ด้มาสกัการะ
พระใหญ่ก็เหมือนมาไมถ่ึงฮ่องกง ต้องใช้เวลาสร้างนานกวา่ 12 ปี จึงเสร็จสมบรูณ์ รอบข้างขององค์พระใหญ่มีเทวดา 6 



 

องค์ก าลงัถวายสิง่ของ 6 ชิน้ท่ีมคีวามหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซึง่ทัง้หมดคือ
หนทางที่จะพาสรรพสตัว์สูน่ิพพาน ด้านลา่งของพระใหญ่มีอาคาร 3 ชัน้ บริเวณชัน้ 3 มีพระบรมสารีริกธาตขุอง
พระพทุธเจ้าบรรจอุยู ่บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ  ในการปรับเปลีย่นวิธีการเดินทางขึน้นองปิงในกรณีท่ีกระเช้าปิดปรับปรุงหรือ
สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้าและสงวนสทิธ์ิการคืนเงินทกุกรณี 
*บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ  ในการปรับเปลีย่นวิธีการเดินทางขึน้นองปิงในกรณีท่ีกระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไม่
เอือ้อ านวย โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้าและสงวนสทิธ์ิการคืนเงินทกุกรณี* 
 

  
 

เท่ียง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร มือ้ที ่8 

จากนั้น น าทุกท่านชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดงั City gate Outlet Mall อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยักบั Outlet สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลก
มากมาย เช่น Polo Ralph Laurent, Coach, Kate Spade, Esprit, Guess,หรือวา่ Burberry ก็มีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือไดอ้ยา่งอิสระ 
อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยัซ่ึงมีร้านอาหารใหท่้านสามารถเลือกทานไดภ้ายในซิต้ีเกตส์ 

 
 

22.00 น. ออกเดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์(CX)  เท่ียวบินท่ี CX709 (บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ืองฟรี) 

23.55 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทกุคน………… 

 



 

ตารางวนัเดนิทาง 

 

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

 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบินตามที่
รายการระบ ุชัน้ทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ และคา่
ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่ม ี

2. คา่ที่พกัตามระบใุนรายการ ห้องละ 2 ทา่นตาม
โรงแรมที่ระบหุรือเทียบเทา่ ** กรุณาระบลุกัษณะห้องที่
คณุต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง 
TWN / DBL / SGL / TRP หากไมม่ีการระบ ุทางบริษัท 
ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้ เข้าพกัส าหรับ 
The Venetian Macau Resort บริษัทสวงนสทิธ์ิใน
การจองห้องเป็นแบบ Royale Suite ทกุห้อง 

1.คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอื่นๆ อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่
โทรศพัท์ คา่ซกัรีดเสือ้ผ้า คา่มินิบาร์ในห้อง รวมถงึ
คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หาก
ต้องการสัง่เพิม่กรุณาแจ้งหวัหน้าทวัร์แล้วจา่ยเพิม่เอง
ตา่งหาก) 
2.คา่สมัภาระที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 กก.) 
3.คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
4.คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งชาติหรือตา่งด้าว  
5.คา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%(คิดค านวณจากคา่บริการ กรณี
ต้องการใบก ากบัภาษี)คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (ค านวณจาก
คา่บริการ) 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 

พกัเดี่ยว มีเตียง+ 

1 ผู้ใหญ่ 

มีเตียง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

22-25- พ.ย. 61 27,900 27,900 26,900 25,900 10,000 

20-23 ธ.ค. 61 28,900 28,900 27,900 26,900 11,000 

21-24 ก.พ. 62 28,900 28,900 27,900 26,900 11,000 

07-10 มี.ค. 62 28,900 28,900 27,900 26,900 11,000 

28-31 มี.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 



 

3. ส าหรับ The Venetian Macau Resort บริษัทส
วงนสทิธ์ิในการจองห้องเป็นแบบ Royale Suite ทกุห้อง 
(ห้องแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง) 
4. คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ 
5. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
6.คา่รถรับ-สง่และน าเที่ยวตามรายการ 
7.หวัหน้าทวัร์ น าทา่นทอ่งเที่ยวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

8.คา่น า้หนกัสมัภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม ตอ่ 1 
ทา่น 

9.ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 
1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์) 

6.คา่ทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถประมาณ คนละ 120 

HKD/ทริป เดก็และผู้ใหญ่จา่ยเทา่กนั ยกเว้นเด็กทารก 

เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ 
 

หมายเหตุ 

1.กรุณาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท พร้อมแฟกซ์
หรืออีเมลล์ หน้าพาสปอร์ตที่ชดัเจน เพื่อท าการจอง  
สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนการเดินทาง 15 วนั หากไมม่กีาร
ช าระมดัจ าถือวา่การจองไมส่มบรูณ์ บริษัทขอสงวนสทิธ์ิ
ส าหรับผู้ที่วางมดัจ าก่อน  
2.เง่ือนไขการยกเลกิ  

2.1ยกเลกิก่อนเดินทาง 30วนั คนืเงินมดัจ าบางจ านวน 
หากมกีารเกิดคา่ใช้จา่ย เช่น ทางบริษัทได้มดัจ าตัว๋กบั
สายการบินแล้ว หรือ ทางบริษัทได้มีการการันตีโรงแรม
กบัแลนด์ทางเมืองนอกแล้ว  
2.2ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29วนั ขอสงวนสทิธ์ิเก็บ
มดัจ า 80% ของจ านวนเงินมดัจ า 

2.3ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1-15วนั ขอสงวนสทิธ์ิในการ
คืนเงินมดัจ าทกุกรณี ยกเว้นกรณีหาคนมาเดินทางแทน
ได้ และต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ
ที่ได้ท าการออกตัว๋แล้วและต้องท าการแก้ไขช่ือ 

3.เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้
บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพร้อม

1.บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงินตรา
ตา่งประเทศและจากการปรับขึน้คา่น า้มนัของสายการบิน 

2.รายการทอ่งเที่ยวอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความ
เหมาะสมทัง้นีจ้ะยดึถือผลประโยชน์ของคณะผู้ เดินทางเป็น
ส าคญั 

3.บริษัทฯเป็นเพยีงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร 
หรืออื่นๆ ไมอ่าจจะรับผิดชอบตอ่ปัญหา นดัหยดุงาน 
การเมือง ความลา่ช้า การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แตย่งัคง
รักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพื่อให้ทา่นเกิดประโยชน์
และความสขุในการทอ่งเที่ยว การยกเลกิเที่ยวบิน หรือ
ความผิดพลาดของสายการบิน แตท่างบริษัทจะแก้ไขให้ดี
ที่สดุ 

4.หากเกิดกรณีทรัพย์สนิหรือเอกสารสว่นตวัสญูหายซึ่งจะมี
ผลในการเดินทางของคณะทวัร์ หรือคณะที่สญูหายให้ถือ
เป็นความรับผิดชอบสว่นบคุคล 

5.บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดและ
โปรแกรมทวัร์ตามความจ าเป็น และเหมาะสม 



 

คณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และ
เงินมดัจ าคืนได้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.*** บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ  ในการปรับเปลีย่นวิธีการ
เดินทางขึน้นองปิง ในกรณีทีก่ระเช้าปิดปรับปรุง หรือ
สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยจากทางเจ้าหน้าที่ไมอ่นญุาติ
ให้ขึน้เพราะถือหลกัความปลอดภยั ดงันัน้จะไมม่กีารคืน
เงินทกุกรณี *** 
5.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพ และใน
ตา่งประเทศปฏิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบใุนรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืน
คา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6.หนงัสอืเดินทางต้องมีอายใุช้งาน ไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 
และบริษัทรับเฉพาะผู้มจีดุประสงค์เดินทางเพื่อการ
ทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ (หนงัสอืเดินทางต้องมีอายเุหลอืใช้งาน
ไมน้่อยกวา่ 6เดือน บริษัทไมรั่บผิดชอบหากไมเ่หลอืถงึ
และไมส่ามารถเดินทางได้) 
7.ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาพิเศษกรณีทา่นไมเ่ดินทางพร้อม
คณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนั,คนืเงินและไมส่ามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

8.เมื่อทานตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่น
ตวัแทนบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯทาง
บริษัทจะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆที่ได้
ระบไุว้ข้างต้นแล้วทัง้หมด 

9.ก่อนตดัสนิใจจองทวัร์ ควรอา่นเง่ือนใขการเดินทาง
อยา่งถ่องแท้ จนเป็นท่ีพอใจแล้วจึงวางมดัจ า***** 
10.ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้อง
การันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือคา่มดัจ าที่พกัโดยตรง
หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและ
ไม ่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า 
หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เที่ยวบินนัน้ๆ 

6.บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบจากเหตอุนัเน่ือง 
มาจากภยัจลาจล ประท้วง ความไมส่งบทางการเมือง  
7.กรุณาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ทีม่ีการนดัหมาย 

8.ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางหากผู้
ร่วมเดินทางไมถ่ึง 10 ทา่น 

9.**ออกเดินทางขัน้ต า่ 10 ทา่น (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 15 ทา่น
ขึน้ไป (มีหวัหน้าทวัร์)** 
10.บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเลือ่นวนัเดือนทางของทา่น 
ในกรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดินทางได้ 

11.การทอ่งเทีย่วประเทศจีนนัน้จะต้องมกีารเข้าชมสนิค้า
ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวดงักลา่ว  
คือร้านจิวเวอร์ร่ี แตไ่มไ่ด้มีการบงัคบัซือ้ หากทา่นใดไมเ่ข้า
ร้านดงักลา่วจะต้องจา่ยคา่ทวัร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่
ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

12.***ในกรณีที่ลกูค้าจองทวัร์และช าระคา่มดัจ าแล้ว ถือวา่
ทา่นได้ยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทแจ้งข้างต้น** 

 

 


