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

เดินทาง : พฤษภาคม – ตุลาคม 62 สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ กรุ๊ปคณะ  25-32 ท่าน/คณะ 

ทีพ่กั 
The Venetian Macau Hotel & Resort ระดบั 6 ดาว 1 คืน   
Eaton Hong Kong Hotel หรือ Empire Kowloon Hotel 2 คืน หรือระดบัเดียวกนั 

รถโค้ช บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถเป็นไปตามจ านวนผูโ้ดยสาร 

อาหาร 
อาหารเชา้ 3 ม้ือ/อาหารกลางวนั 3 ม้ือ/อาหารค ่า 1 ม้ือ   
*หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้* 

คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) 

ขาไป 
CX616 กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง  (HKG) 06.35 – 10.25 น. 
CX700 กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง  (HKG) 08.15 – 12.10 น. 

คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) 

ขากลบั 

CX613 ฮ่องกง (HKG)  -   กรุงเทพ (BKK) 18.35 – 20.35 น. 
CX703 ฮ่องกง (HKG)  -   กรุงเทพ (BKK) 19.50 – 21.50 น. 
CX617 ฮ่องกง (HKG)  -   กรุงเทพ (BKK) 21.35 – 23.30 น. 
CX709 ฮ่องกง (HKG)  -   กรุงเทพ (BKK) 22.25 – 00.20 +1 น. 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ มอบเอกสาร และ อธิบายเพิม่เติม (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3-4 ช่ัวโมง) 
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วนัที่ โปรแกรม 
อาหาร ทีพ่กั  

เช้า เทีย่ง ค ่า หรือเทยีบเท่า 
1 ฮ่องกง – มาเก๊า – โรงแรม เดอะ เวเนเช่ียน                                                                                                       x L x The Venetian Macao Hotel & 

Resort 6* 
2 วดัเจา้แม่กวนอิม – โบสถเ์ซนตป์อล – เซนาโดส้แควร์ – 

ฮ่องกง – Symphony of Light 
ABF L D Eaton Hong Kong Hotel 4* 

3 วดัแชกงหมิว – วดัเจา้แม่กวนอิมรีพลสัเบย ์– ฮ่องกงจิวล่ี –
อิสระชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย 

DS L x Eaton Hong Kong Hotel 4* 

4 กระเชา้นองปิง Standard – ไหวพ้ระใหญ่โป่วหลิน – City 
Gate Outlet – กรุงเทพฯ      

DS L x - 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง –  นองปิง                                                                                                                          (-/L/-) 

03.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัตามเวลานดัหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4-ประตู 6 เคาน์เตอร์ M 

สายการ บินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์(CX)   

  

 

 

 

......... น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี CX616 06.35 – 10.25 น., CX700 08.15 – 12.10 

.......... น. ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร 

กลางวนั รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  มื้อที1่  

 หลงัรับประทานอาหาร น าท่าน เดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเฟอร์ร่ี อนัทนัสมยัโดยใชเ้วลาการ เดินทางประมาณ 1 ชม. 

 เดินทางถึงมาเก๊า ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง (หมายเหตุ อาจมีการปรับเปล่ียนเป็นรถบสั) 

**สังเกตป้าย Smiletrip888 ** พนกังานตอ้นรับและหวัหนา้ทวัร์ ให้การตอ้นรับพร้อมติดป้ายช่ือและรับเอกสารการเดินทาง 
บตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และผา่นพิธีการตรวจคนเขา้-ออกเมือง สายการบินการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน ทางสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

ทางบริษทัไม่สามารเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ให้ไดเ้ท่านั้น อาทิเช่น กรณีขอรถวีลแชร์ หรือตอ้งการอาหารพิเศษ

ซ่ึงตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วนัหากถึงวนัเดินทางมีลูกคา้บางท่านไม่สามารถเดินทางไดก้รุณาแจง้เจา้หน้าท่ีก่อนท าการ

เช็คอิน 
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น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั The Venetian Macao Hotel & Resort โรงแรมหรูระดบั 6 ดาว 

ใหทุ้กท่านไดพ้กัผอ่นอิสระตามอธัยาศยัเพื่อสัมผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวย

ความสะดวกมากมายไม่วา่จะเป็นร้านคา้ ร้านอาหารมากมายและอีกหน่ึงความคลาสสิคคือการ 

ล่องเรือกอนโดลาในล าน ้าแห่งเวนิส ฟังการขบัขานอนัไพเราะของนายทา้ยเรือท่ีท าหนา้ท่ีพาเราล่องเรือ 

**ส าหรับค่าล่องเรืออยูท่ี่ 118MOP$/ท่าน ต่อการนัง่เรือชมบรรยากาศเวนิสจ าลองไม่เกิน 10 นาที** 

 

 

 

 

  อิสระอาหารเยน็ เพื่อสะดวกต่อการชอ้ปป้ิงและชมความงามของโรงแรม The Venetian Macao Hotel & Resort 

ทีพ่กั The Venetian Macao Hotel & Resort 6 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั https://www.venetianmacao.com/ 

 Room Type: Royale Suite (หอ้งแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง) 
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วนัทีส่อง วัด เ จ้ าแ ม่กวนอิม  -  โบสถ์ เซนต์ปอล  –  เซนาโ ด้สแคว ร์  –  น่ั งรถบัส สู่ ฮ่องกง  –   Symphony of Light                                                    

                      (ABF/L/D)                                                  

เชา้ อาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์นานาชาติ  ณ  ภตัตาคาร Cafe’ Deco ภายในโรงแรม  มื้อที ่2 

 

 

 

 

หลังรับประทานอาหาร น าท่านสัมผสักับ เมืองมาเก๊า (Macau) ดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ 

นอกจากน้ี มาเก๊า มีภาพความงามแห่งศิลปวฒันธรรมของโลกตะวนัออกและตะวนัตกใหไ้ดช่ื้นชม ตลอดจนวิถีชีวิต

ท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน กวา่จะเป็นช่ือ “มาเก๊า” มีท่ีมาจาก “อาม่า” องคเ์ทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ ตาม

ต านานเล่าสืบต่อกนัมาวา่ “อาม่า” มีพระนามเดิมวา่ “หลิงม่า” หญิงสาวชาวฟูเจ้ียนท่ีวนัหน่ึงเธอตอ้งการขา้มฝ่ังมายงั

คาบสมุทรดอกลิลล่ีขาว หรือ “เอา้เหมิน” ตามช่ือในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากบัเรือของชาวประมงชราคนหน่ึงซ่ึง

เป็นเพียงเรือล าเล็กๆ ท่ียอมใหห้ลิงม่า โดยสารมาดว้ย ในระหวา่งท่ีเรือล่องอยูก่ลางทะเล เกิดมีพายข้ึุนอยา่งรุนแรงท า

ให้เรือหลายล าตอ้งอบัปาง แต่ด้วยปาฏิหาริยใ์นค าสั่งฟ้าของหลิงม่าท าให้เรือท่ีเธอโดยสารมา เขา้ถึงฝ่ังได้อย่าง

ปลอดภยั ทนัทีท่ีหลิงม่ากา้วเทา้ข้ึนสู่ฝ่ังเธอก็ลอยข้ึนไปบนฟ้าและหายลบัไป ชาวประมงทั้งหลายต่างเช่ือกนัว่าเธอ 

คือ องคเ์ทพธิดาแห่งทอ้งทะเล นบัตั้งแต่นั้นดินแดนแห่งน้ีก็ไดรั้บการขนานนามวา่ “อ่าวของ อาม่า” หรือ “อา-หม่า-

เกา” ท่ีเพี้ยนเสียงมาเป็น “มาเก๊า” ในปัจจุบนั  

น าท่าน ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (Kun Iam Statue) ซ่ึงโปรตุเกสสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊า เน่ือง

ในโอกาสท่ีส่งมอบ มาเก๊าคืนใหก้บัจีน น าท่านสู่ วดัเจ้าแม่กวนอมิ (Kun Iam Temple Macau) เป็นหน่ึงในสามวดัท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในมาเก๊าสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13วดัแห่งน้ีมีพระสงฆจี์นจ าวดัอยู่ดว้ย เม่ือกา้วเขา้สู่ประตูก็ถือว่ากา้ว

เขา้สู่ความมงคล เน่ืองจากดา้นขา้งประตูมีทา้วจตุโลกบาลทั้งส่ีคอยปกปักรักษาวดัอยูข่า้งละ 2 ตนจุดเด่นของวดัน้ีคือ 

เร่ืองโชคลาภและการเงิน  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  มื้อที3่ 
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น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul's) โบสถ์เก่าแก่ซ่ึงมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรป น า

ท่านสู่จุดก าเนิดแห่งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซนตป์อล ซ่ึงโบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของ

ชาวตะวนัตกในดินแดนตะวนัออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงท าให้โบสถ์เซนต์ปอล

คงเหลือแค่เพียงบานประตูและบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ท่ีสง่างาม  

จากนั้นน าท่านสู่ เซนาโด้ สแควร์ มาเก๊า (Senado Square หรือ Senate Square) เซ็นเตอร์พอยท์แห่งมาเก๊า ซ่ึงโดด

เด่นดว้ยพื้นถนนท่ีปูลาดดว้ยกระเบ้ืองเป็นลอนคล่ืนลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระใหท้่านไดเ้ดิน

เท่ียวและชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและสินคา้แผงลอยมากมายเม่ือถึงเวลานดัหมาย 

  

 

 

 

16.00 น. เดินทางสู่ฮ่องกงโดย รถบัสข้ามสะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า (Hong Kong Zhuhai Macau Bridge) เป็นสะพานขา้ม

ทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก ท่ีเช่ือมเขตปกครองพิเศษอยา่ง ฮ่องกง มาเก๊า และจูไห่เขา้ไวด้ว้ยกนั ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

30-45 นาที เร่ิมสร้างข้ึนในปีพ.ศ.2552 และเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2561 ซ่ึงใช้

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 9 ปี ใชง้บก่อสร้างมากถึง 20 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือกวา่ 6 แสนลา้นบาท โดยสะพาน

แห่งน้ีเป็นหน่ึงในแผนการพฒันาพื้นท่ีเกรตเตอร์ เบย ์(Greater Bay Area) ท่ีเช่ือมต่อมาจากโครงข่ายถนนเดิมของมา

เก๊า-จูไห่ และจากฝ่ังฮ่องกง โดยใชเ้หล็กในการก่อสร้างสะพานถึง 420,000 ตนั ซ่ึงสามารถน าไปสร้างหอไอเฟลได้

อีกถึง 60 แห่งเลยทีเดียว นบัวา่เป็นหน่ึงในสุดยอดทางวศิวกรรมของจีนเลยก็วา่ได ้ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้ม

ววิของทะเลอนัไกลโพน้ราวกบัวา่ท่านไดล้อยอยูเ่หนือผวิน ้า พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปพร้อมกนั 
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16.45 น. เดินทางถึง ฮ่อองกง หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง น าท่านสู่ภตัคารอาหาร 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร มื้อที4่ 

 น าท่านชม Symphony of Light การแสดงแสง สี เสียง ซ่ึงทาง Hong Kong Tourism Board จัดข้ึนเพื่อเป็นการ        
โปรโมทการท่องเท่ียวของฮ่องกง โดยร่วมกบัอาคารสูงทั้งสองฝ่ังของอ่าววคิตอเรีย 44 อาคารท่ีมีรูปทรงแตกต่างกนั
ตามหลกัฮวงจุย้ประดบัไฟด้านบน จากนั้นจะมีการยิงแสงเลเซอร์และแสงไฟต่างๆ ประกอบเสียงเพลงและค า
บรรยายเป็นภาษาองักฤษ จีนกลาง ฯลฯ สลบัวนักนัไป Guinness World Records ไดบ้นัทึกวา่ Symphony of Lights 
เป็นงานแสดงแสงสีเสียงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยจุดท่ีเหมาะในการชม Symphony of Lights มากท่ีสุดก็คือริมฝ่ัง
เกาลูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั Eaton Hong Kong Hotel 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั https://www.eatonworkshop.com/hotel/hong-kong  

 

 

 

 

https://www.eatonworkshop.com/hotel/hong-kong
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วนัทีส่าม วดัแชกงหมิว – วดัเจ้าแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ – ฮ่องกงจิวลี ่– อสิระช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย                                    (DS/-/-) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบต่ิมซ า)  มื้อที ่5 

 

 

 

 

หลงัจากนั้นน าท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันน าโชค (Che Kung Temple) ถ้ามาวดัน้ีตอ้งอธิฐานขอในดา้น 

โชคลาภ ทรัพยสิ์นเงินทอง ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเร่ือง มีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่

ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆมาให ้และวดัน้ียงัเป็นจุดหมายของนกัธุรกิจท่ีอยากสมหวงัในเร่ืองงาน ท าธุรกิจราบร่ืนเน่ืองจาก 

*แชกง*ข้ึนช่ือวา่เป็นเซียนผูผ้ดุงความยุติธรรม ซ่ือสัตยแ์ละรบชนะเสมอ สาเหตุท่ีวดัน้ีช่ือวา่วดั *กงัหนั*เพราะเป็น

สัญลกัษณ์ในการปัดเป่าเร่ืองร้ายให้ออกจากผูท่ี้มาไหวน้ัน่เอง  และในวดักงัหนัยงัมีอีก 2 จุดท่ีหลายๆท่านอาจจะยงั

ไม่ทราบคือ จุดไหวไ้ทส่้วยเอ๊ีย หรือเทพเจา้คุม้ครองดวงชะตาอยู่ดา้นซ้ายมือองเทพเจา้แชกง และเทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ีย

หรือเทพเจา้โชคลาภทั้ง 5 องคอ์ยูด่า้นขวาของเทพเจา้แชกง ในจุดน้ีมีกอ้นเงินทองแบบจีนให้เราน ากลบัไปตั้งบูชาไว้

ท่ีบา้นไดด้ว้ย 
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 น าท่านสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์หรืออ่าวน ้าตื้น (Repulse Bay) ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีได้มาจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อ

รักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึงดา้นหน่ึงของอ่าว

มี วัดเทียนโฮ่ว (Tin Hau Temple) ในวดัแห่งน้ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหลายองคป์ระดิษฐานอยู่ทั้งโพธิสัตวก์วนอิมท่ีเป็นท่ี

เคารพศรัทธาและข้ึนช่ือเร่ืองการขอลูก องคเ์ทียนโฮ่วท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาในฐานะเทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูป้กปัก

รักษาคนเ ดินทาง  เทพ เจ้าไ ฉ่ ซิ ง เ อ๊ี ย ท่ีผู ้คนนิยมมาขอโชคลาภโดยใช้ มือหรือธนบัตร ลุบรูป ป้ันท่ าน  

องคพ์ระสังกจัจายน์ท่ีชาวจีนเช่ือกนัวา่สามารถขอเพศของลูกได ้นอกจากนั้นยงัมีพระพุทธรูปแบบไทย สะพานแห่ง

การต่อชะตาท่ีเช่ือว่าเม่ือขา้มสะพานไปแลว้จะเป็นดินแดนแห่งสวรรคท่ี์มีสัญลกัษณ์มงคลอยู่หลายอย่าง เช่น แพะ

สามตวั ซ่ึงหมายถึงการเร่ิมตน้ชีวติท่ีดี เทพแห่งความรัก ท่ีผูค้นนิยมไปขอเร่ืองคู่ครองโดยน าริบบิ้นสีแดงไปผกูไวรู้ป

ป้ันปลา ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวในการโยนเหรียญเขา้ปากปลาและมีอาคารคลา้ยเก๋งจีนซ่ึงมีค ามงคล 100

ตวัอกัษรเป็นภาษจีนโบราณติดอยูห่ลายท่านนิยมไปอธิษฐานขอพรเพื่อใหมี้ส่ิงดีๆเกิดข้ึนในชีวติ 

  

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ ร้านฮ่องกงจิวเวลร่ี (HKJ) ท่ีโด่งดงัท่ีสุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษทั ฮ่องกง จิวเวลร่ี กรุ๊ป จ ากดั ได้

เกิดแรงบนัดาลใจ น ากงัหัน มาพลิกแพลงเป็น จ้ี ลอ้มเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดงั มาจดัวางต าแหน่งของเพชรแต่

ละเมด็ ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองรางตามหลกัฮวงจุย้ซ่ึงจ าลองเลียนแบบมาจาก “แซก๋้งเม๋ียว” กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดัท่ีชาวฮ่องกง

เล่ือมใสศรัทธาท่ี “วดัเชอกุง” ซ่ึงเป็นวดัท่ีดงัมากและมีต านานความเช่ือมายาวนานว่า คนท่ีมีเคราะห์เม่ือจบัใบพดั

ของกงัหนัหมุนไปโดยรอบแลว้ จะท าใหชี้วติหมุนเวยีนไปในทางท่ีดีและสามารถพดัเอาส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ ออกไปได ้

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  มื้อที6่ 

หลงัอาหารอิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ย่านถนนนาธาน(Nathan Road) เส้นทางช้อปป้ิง

ตั้งแต่จิมซาจุ่ยยาวจนถึงมงก๊ก โดยจะมีเส้ือผา้ยี่ห้อต่างๆมากมายท่ีคนไทยคุน้เคยอยา่ง Giordano,G2000,ZARA แลว้

ยงัมีร้านขายมือถือ,กลอ้ง,ร้านอาหาร และร้านขนมเป็นตน้หรือเราจะเดินขา้มไปยงัฝ่ังถนน แคนตั้น (Canton Road) 

เพื่อชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมภายในหา้ง Harbour City แหล่งรวมสินคา้ส าหรับนกัชอ้ปป้ิงตวัยง มีแบรนดร์ะดบัโลก
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อยา่ง Louis Vuitton, Dior , Gucci , Chanel , Hermes ฯลฯก็ตอ้งมาท่ีถนนสายน้ีส่วนราคาก็ถูกกวา่เมืองไทยพอสมควร 

แถมยงัมีแบบใหม่ๆมาให้เลือกอยา่งจุใจ หรือจะเลือกเดินต่อไปยงัOcean Terminal ซ่ึงอยูภ่ายในอาคารเดียวกนัก็ไดมี้

ร้านของเล่นอยา่ง Toy R’us ไวค้อยเอาใจคุณหนูๆอีกดว้ย 

 

 

 

 

 ***อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง*** ไดเ้วลานดัหมายน าท่านกลบัโรงแรมท่ีพกั 

ท่ีพกั Eaton Hong Kong Hotel 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั https://www.eatonworkshop.com/hotel/hong-kong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eatonworkshop.com/hotel/hong-kong
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วนัทีส่ี่ กระเช้านองปิง Standard – ไหว้พระใหญ่โป่วหลนิ – ช้อปป้ิง City Gate – กรุงเทพฯ                                    (DS/L/-) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบต่ิมซ า) มื้อที7่  

 บริการท่านดว้ยโจก๊ต ารับฮ่องกง และต่ิมซ า ตน้ต าหรับรสชาติกวางตุง้ แท้ๆ    

 หลงัรับประทานอาหารแล้ว น าท่านเดินทางไปสักการะ พระใหญ่บนเกาะลันเตา เกาะใหญ่ท่ีสุดของฮ่องกง ซ่ึงมี

ขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง น าท่าน น่ังกระเช้า (Ngong Ping Cable Car Standard) จากตุงชุงสู่ท่ีราบ

นองปิง ใช้เวลานั่งประมาณ 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทศัน์ของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของ

หมู่บ้านนองปิง (Ngong Ping Village) เป็นหมู่บา้นท่ีจ าลองชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีน มีบรรยากาศสบายๆและมี

ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก,หอพระพุทธประวติัท่ีน าเสนอเร่ืองราวของพระพุทธประวติัจากหมู่บา้นนองปิงเดิน

ตรงไปท่านจะพบกบัพระพุทธรูปขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก พระใหญ่บนเกาะลันเตา (Tian Tan Buddha Statue) องค์

พระสร้างจากการเช่ือมแผน่สัมฤทธ์ิถึง 200 แผน่ หนกั 202 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขา

เบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้หากไม่ไดม้าสักการะพระใหญ่ก็เหมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ตอ้งใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 12 ปี 

จึงเสร็จสมบูรณ์ รอบขา้งขององคพ์ระใหญ่มีเทวดา 6 องคก์ าลงัถวายส่ิงของ 6 ช้ินท่ีมีความหมายแทนความดี ความ

เมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซ่ึงทั้งหมดคือหนทางท่ีจะพาสรรพสัตวสู่์นิพพาน ดา้นล่างของพระใหญ่

มีอาคาร 3 ชั้น บริเวณชั้น 3 มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้บรรจุอยู ่ 

 

 

 

 

*บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทางข้ึนนองปิงในกรณีท่ีกระเชา้ปิดปรับปรุงหรือสภาพอากาศ

ไม่เอ้ืออ านวย โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี* 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มื้อที8่ 
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หลงัอาหาร น าทุกท่านชอ้ปป้ิงท่ีห้างดงั City gate Outlet Mall หน่ึงในแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฮ่องกงท่ีใครมาแลว้

ตอ้งแวะช้อปป้ิงกระจายให้ได้ เพราะซิต้ีเกตส์แห่งน้ีเต็มไปด้วยร้านคา้แบรนด์เนมชั้นน ากว่า 80 ร้าน เช่น Esprit 

outlet, Guess outlet, Coach Factory, Crocs Outlet ฯลฯ ท่ีพร้อมน าสินคา้มาลดราคา 30-70%กนัตลอดทั้งปี ไดเ้วลา

นดัหมาย น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก 

**อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกในการชอ้ปป้ิง** 

 

 

 

 

 

......... น. ออกเดินทางกลับสู่กรุง เทพฯ โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เ ท่ียวบินท่ี  CX613 (1835-2035) ,  

CX703 (1950-2150), CX617 (2135-2330), CX709 (2225-0020+1) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

……. น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

******************************************************* 
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ตารางวนัเดินทาง 

 

**เด็กทารก 0 – 2 ปี ราคา 7,000 บาท** 

*** ราคาทวัร์ดังกล่าว ไม่มีของสมนาคุณแจก อาท ิหมวก หรือ กระเป๋า *** 

 

 

 

 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ2ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า12ปีพกัรวมกับผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

มีเตียง+ 

1ผู้ใหญ่ 

มีเตียง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

17 – 20 พ.ค. 62 29,900 29,900 28,900 27,900 10,000 

06 – 09 มิ.ย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 10,000 

11 – 14 ก.ค. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 10,000 

25 – 28 ก.ค. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 10,000 

09 – 12 ส.ค. 62 29,900 29,900 28,900 27,900 10,000 

12 – 15 ก.ย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 10,000 

23 – 26 ต.ค. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 10,000 
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อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ ชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบิน

ทุกแห่งท่ีมี 

2. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า  

** กรุณาระบุลกัษณะห้องท่ีคุณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการ

ระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

** ส าหรับ The Venetian Macau Resort บริษทัสวงนสิทธ์ิในการจองห้องเป็นแบบ Royale Suite ทุกห้อง(ห้องแบบเตียง

ใหญ่ 1 เตียง) ทั้งน้ีทางบริษทัเป็นเพียงผูป้ระสานงานท าการรีเควสให้กบัทางลูกคา้ สุดทา้ยการจดัห้องพกัข้ึนอยูก่บัทาง

โรงแรม 

3. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

5. ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 

6. หวัหนา้ทวัร์ น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

7. ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัมหรือเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด เน่ืองจากอาจมีการเปล่ียนแปลง 

8. ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 

อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  

5. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%(คิดค านวณจากค่าบริการ กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ค านวณจาก

ค่าบริการ) 

6. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถประมาณคนละ 120 HKD/ทริป เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั ยกเวน้เด็กทารก 
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เง่ือนไขการให้บริการ 

1. กรุณาช าระค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท / เดินทางช่วงเทศกาลช าระค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาท ทนัทีหลงัการจอง พร้อม

แฟกซ์หรืออีเมลล ์หนา้พาสปอร์ตและหลกัฐานการโอนเงิน เพื่อท าการจอง  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 15 วนั หาก

ไม่มีการช าระมดัจ าถือวา่การจองไม่สมบูรณ์ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูท่ี้วางมดัจ าก่อน  

เง่ือนไขการยกเลกิ  

1. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วนั คืนเงินมดัจ าบางจ านวน หากมีการเกิดค่าใชจ่้าย เช่น ทางบริษทัไดม้ดัจ าตัว๋กบัสายการบินแลว้ 

หรือ ทางบริษทัไดมี้การการันตีโรงแรมกบัแลนดท์างเมืองนอกแลว้  

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วนั ขอสงวนสิทธ์ิเก็บมดัจ า 80% ของจ านวนเงินมดัจ า 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมาเดินทางแทนได ้และตอ้ง

มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้  าการออกแลว้และตอ้งท าการแกไ้ขช่ือ 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทางข้ึนนองปิง ในกรณีท่ีกระเชา้ปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่

เอ้ืออ านวยจากทางเจา้หนา้ท่ีไม่อนุญาตให้ข้ึนเพราะถือหลกัความปลอดภยั ดงันั้นจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี 

6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

7. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้าน ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได ้

8. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั, คืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนช่ือ

ได ้

9. เม่ือทานตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัจะ

ถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 

10. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า 
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11. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  

จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา

ต่างประเทศและจากการปรับข้ึนค่าน ้ามนัของสายการบิน 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทวัร์ตามความเหมาะสมทั้งน้ีจะยดึถือผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะรับผดิชอบต่อปัญหา นดัหยดุงาน การเมือง 

ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุข

ในการท่องเท่ียว การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผดิพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษทัจะแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด 

4. หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมีผลในการเดินทางของคณะทวัร์ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบ

ส่วนบุคคล 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบจากเหตุอนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทางการเมือง  

6. กรุณาตรงต่อเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนดัหมาย 

7. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากผูร่้วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  

8. ** ออกเดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 15 ท่านข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัร์) ** 

9. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้

10. การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าวคือ ร้าน

จิวเวอร์ร่ี แต่ไม่ไดมี้การบงัคบัซ้ือ หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม 2,500 บ. / ท่าน (ในกรณีลูกคา้ไม่

ไปซิต้ีทวัร์ตามโปรแกรมทวัร์ท่ีมีเท่านั้น) กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ท่ีก่อนช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบ

และยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

11. ในกรณีท่ีลูกคา้จองทวัร์และช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ี  บริษทัแจง้ขา้งตน้  

 


