
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

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

04.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัตามเวลานดัหมาย  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6  
เคานเ์ตอร์ M สายการ บินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)  **สังเกตป้าย Smiletrip888 ** พนกังานตอ้นรับและหวัหนา้ทวัร์ ให้
การตอ้นรับพร้อมติดป้ายช่ือและรับเอกสารการเดินทาง บตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และผา่นพิธีการตรวจคนเขา้-ออกเมือง สาย
การบินการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน ทางสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางบริษทัไม่สามารเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request 
ใหไ้ดเ้ท่านั้น อาทิเช่น กรณีขอรถวีลแชร์ หรือตอ้งการอาหารพิเศษซ่ึงตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 3 วนัหากถึงวนัเดินทางมี
ลูกคา้บางท่านไม่สามารถเดินทางไดก้รุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนท าการเช็คอิน 
 
 
 
 
 
 

06.40 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี CX616  

โปรแกรมทวัร์ฮ่องกง มาเก๊า พกัเวเนเช่ียน 4วนั 3คืน สงกรานต์ ราคาเร่ิมต้น (บาท) 36,900 

เดินทาง : 12 - 15 , 13 - 16 เมษายน 2562 สายการบิน  คาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์ กรุ๊ปละ 25 ท่าน/คณะ 

ทีพ่กั 
Eaton Hong Kong Hotel หรือระดบัเดียวกนั 4 ดาว 2 คืน  
The Venetian Macau Hotel & Resort ระดบั 6 ดาว 1 คืน  

รถโค้ช บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถเป็นไปตามจ านวนผูโ้ดยสาร 

อาหาร อาหารเชา้ 3 ม้ือ/อาหารกลางวนั 4 ม้ือ/อาหารเยน็ 1 ม้ือ*หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

วนัที ่12-15 เมษายน 62 
ขาไป  CX616 กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง  (HKG) 06.40 – 10.15 น. 
ขากลบั  CX613  กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง  (HKG) 17.55 – 20.00 น. 

วนัที ่13-16 เมษายน 62 
  ขาไป CX700 ฮ่องกง  (HKG)  -  กรุงเทพ (BKK) 08.15 – 12.10 น. 
ขากลบั CX703 ฮ่องกง  (HKG) -  กรุงเทพ (BKK) 19.50 – 21.45 น. 

เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับ มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม (นดัหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 2-3 ชัว่โมง 



 
 

10.15 น. ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่เกาะลนัเตา 

กลางวนั รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  มื้อที1่  

13.00 น. หลงัรับประทานอาหารแลว้ น าท่านเดินทางไปสักการะพระใหญ่บนเกาะลนัเตา เกาะใหญ่ท่ีสุดของฮ่องกง ซ่ึงมีขนาดใหญ่
เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง น าท่าน น่ังกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิง ใชเ้วลานัง่ประมาณ 25 นาที 
ท่านจะไดช้มทิวทศันร์อบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงเป็นหมู่บา้นท่ี
จ าลองชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีน มีบรรยากาศสบายๆและมีร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก,หอพระพุทธประวติัท่ีน าเสนอ
เร่ืองราวของพระพุทธประวติัจากหมู่บา้นนองปิงเดินตรงไปท่านจะพบกบัพระพุทธรูปขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก Tian Tan 
Buddha Statueองคพ์ระสร้างจากการเช่ือมแผน่สัมฤทธ์ิถึง 200 แผน่ หนกั 202 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์ไป
ยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้หากไม่ไดม้าสกัการะพระใหญ่กเ็หมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ตอ้งใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 12 ปี 
จึงเสร็จสมบูรณ์ รอบขา้งขององคพ์ระใหญ่มีเทวดา 6 องคก์ าลงัถวายส่ิงของ 6 ช้ินท่ีมีความหมายแทนความดี ความเมตตา 
ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซ่ึงทั้งหมดคือหนทางท่ีจะพาสรรพสตัวสู่์นิพพาน ดา้นล่างของพระใหญ่มีอาคาร 3 ชั้น 
บริเวณชั้น 3 มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้บรรจุอยู ่ 

 
 
*บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปลีย่นวธีิการเดนิทางขึน้นองปิงในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไม่
เอื้ออ านวย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิทุกกรณี* 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง ผา่นสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทศัน ์อนัสวยงามขอเกาะฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษา
กวางตุง้ ซ่ึงมาจากภาษาจีนกลาง วา่ "เซียงกัง่” ความหมายกไ็ม่เหมือนใคร หมายความวา่ "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา 
สืบเน่ืองมาแต่คร้ังท่ีกวางตุง้เป็นแหล่งปลูกไมห้อมชนิดหน่ึงส่งขายเป็นสินคา้ออกโดยท่ีตอ้งมาขนถ่ายสินคา้กนัท่ีท่าเรือแห่ง
น้ี ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง 
(Hong Kong Island),นิวเทอร์ริทอรีส์(New Territories),เกาลูน(Kowloon),เกาะลนัเตา(Lantau Island)และเกาะเลก็ๆอีก 235
เกาะฮ่องกงถึงเป็นเพียงดินแดนเลก็ๆแต่กเ็ป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ ประเพณี วิถีชีวิตและความทนัสมยั 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค า่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร มื้อที2่ 

ทีพ่กั  
 
 
 
 
 
 
Eaton Hong Kong Hotel 4* 

วนัทีส่อง วดัเจ้าแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ -วดัแชกงหมวิ-ฮ่องกงจิวลี-่อสิระช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย  (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซ า)  มื้อที ่3 

   
 

 
 
 
 
 

น าท่านสู่ อ่าวรีพลัส์เบย์หรืออ่าวน า้ต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพ่ือรักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็น
อ่าวน ้าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผ่อน ซ่ึงดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัเทียนโฮ่ว (Tin Hau Temple) ใน
วดัแห่งน้ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหลายองคป์ระดิษฐานอยูท่ั้งโพธิสตัวก์วนอิมท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาและข้ึนช่ือเร่ืองการขอลูก องคเ์ทียน
โฮ่วท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาในฐานะเทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูป้กปักรักษาคนเดินทาง เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียท่ีผูค้นนิยมมาขอโชคลาภ
โดยใชมื้อหรือธนบตัรลุบรูปป้ันท่าน องคพ์ระสงักจัจายนท่ี์ชาวจีนเช่ือกนัวา่สามารถขอเพศของลูกได ้นอกจากนั้นยงัมี
พระพุทธรูปแบบไทย สะพานแห่งการต่อชะตาท่ีเช่ือวา่เม่ือขา้มสะพานไปแลว้จะเป็นดินแดนแห่งสวรรคท่ี์มีสญัลกัษณ์มงคล



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00น. 

อยูห่ลายอยา่ง เช่น แพะสามตวั ซ่ึงหมายถึงการเร่ิมตน้ชีวิตท่ีดี เทพแห่งความรัก ท่ีผูค้นนิยมไปขอเร่ืองคู่ครองโดยน าริบบ้ินสี
แดงไปผกูไวรู้ปป้ันปลา ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวในการโยนเหรียญเขา้ปากปลาและมีอาคารคลา้ยเก๋งจีนซ่ึงมีค า
มงคล 100ตวัอกัษรเป็นภาษจีนโบราณติดอยูห่ลายท่านนิยมไปอธิษฐานขอพรเพ่ือใหมี้ส่ิงดีๆเกิดข้ึนในชีวิต 
 

   
 
หลงัจากนั้นน าท่านสู่ วดัแชกงหมวิ หรือ วดักงัหันน าโชค  ถา้มาวดัน้ีตอ้งอธิฐานขอในดา้น โชคลาภ ทรัพยสิ์นเงินทอง ธุรกิจ
การงานใหเ้จริญรุ่งเร่ือง มีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆมาให ้และวดัน้ียงัเป็น
จุดหมายของนกัธุรกิจท่ีอยากสมหวงัในเร่ืองงาน ท าธุรกิจราบร่ืนเน่ืองจาก *แชกง*ข้ึนช่ือวา่เป็นเซียนผูผ้ดุงความยติุธรรม 
ซ่ือสตัยแ์ละรบชนะเสมอ สาเหตุท่ีวดัน้ีช่ือวา่วดั *กงัหนั*เพราะเป็นสญัลกัษณ์ในการปัดเป่าเร่ืองร้ายใหอ้อกจากผูท่ี้มาไหว้
นัน่เอง  และในวดักงัหนัยงัมีอีก 2 จุดท่ีหลายๆท่านอาจจะยงัไม่ทราบคือ จุดไหวไ้ทส่้วยเอ๊ีย หรือเทพเจา้คุม้ครองดวงชะตาอยู่
ดา้นซา้ยมือองเทพเจา้แชกง และเทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียหรือเทพเจา้โชคลาภทั้ง 5 องคอ์ยูด่า้นขวาของเทพเจา้แชกง ในจุดน้ีมีกอ้น
เงินทองแบบจีนใหเ้ราน ากลบัไปตั้งบูชาไวท่ี้บา้นไดด้ว้ย 

 
 
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  ม้ือที4่ 
จากนั้นน าท่านสู่ ร้านฮ่องกงจวิเวลร่ี ที่โด่งดงัที่สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษทั ฮ่องกง จวิเวลร่ี กรุ๊ป จ ากดั ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ 
น ากงัหนั มาพลิกแพลงเป็น จ้ี ลอ้มเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดงั มาจดัวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองรางตาม
หลกัฮวงจุย้ซ่ึงจ าลองเลียนแบบมาจาก “แซก๋้งเม๋ียว” กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดัท่ีชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรัทธา ท่ี “วดัเชอกงุ” ซ่ึงเป็น
วดัท่ีดงัมากและมีต านานความเช่ือมายาวนานวา่ คนท่ีมีเคราะห์เม่ือจบัใบพดัของกงัหนัหมุนไปโดยรอบแลว้ จะท าใหชี้วิต
หมุนเวียนไปในทางท่ีดีและสามารถพดัเอาส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ ออกไปได ้
อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิง การชอ้ปป้ิงถือเป็นกิจกรรมท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือท่านมาเยือนฮ่องกงส าหรับท่านท่ีเลือกพกั Eaton Hotel  



 
 

สามารถเลือกมาชอ้ปป้ิงสินคา้ระดบั Hi End ณ หา้งดงั Ocean Terminal / Heritage 1881 สามารถนัง่รถแท๊กซ่ีประมาณ 10-15 
นาที ตลอดเสน้ทางถนนชอ้ปป้ิงแลว้มาจบท่ี Harbour City ภายในมีร้านคา้อีก 450ร้านคา้และอีกกวา่50ร้านอาหาร 2โรง
ภาพยนตแ์ละยงัเป็นท่าเรือส าราญขนาดใหญ่และขนาดเลก็ ภายในเตม็ไปดว้ยร้านคา้อาทิเช่น Prada และ Louis Vuitton ยาว
ไปจนถึง Uniqlo และ Zara ไม่วา่ท่านอยากชอ้ปป้ิงอะไรฮ่องกงมีใหเ้ลือกสรรอยา่งครบครัน 

     
***อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง*** 

ทีพ่กั Eaton Hong Kong Hotel 4*  

วนัทีส่าม ฮ่องกง – มาเก๊า – โรงแรม เดอะ เวเนเช่ียน                              (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซ า)   มื้อที ่5 

10.30 น.  น าท่านเดินทาง สู่มาเก๊าโดยเรือเฟอร์ร่ี อนัทนัสมยัโดยใชเ้วลาการ เดินทางประมาณ 1 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.30 น.   เดินทางถึงมาเก๊า ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง แลว้น าท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร  มื้อที6่ 

บ่าย หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั The Venetian Macao Hotel & Resort โรงแรมหรูระดบั 6 ดาว ใหทุ้กท่านไดพ้กัผอ่น 
อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก
มากมายไม่วา่จะเป็นร้านคา้ ร้านอาหารมากมายและอีกหน่ึงความคลาสสิคคือการ**ล่องเรือกอนโดลาในล าน ้าแห่งเวนิส ฟัง
การขบัขานอนัไพเราะของนายทา้ยเรือท่ีท าหนา้ท่ีพาเราล่องเรือส าหรับค่าล่องเรืออยูท่ี่ 118MOP$/ท่านต่อการนัง่เรือชม
บรรยากาศเวนิสจ าลองไม่เกิน 10 นาที** 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
อิสระอาหารเยน็ เพ่ือสะดวกต่อการชอ้ปป้ิงและชมความงามของโรงแรม The Venetian Macao Hotel & Resort 
 
 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั The Venetian Macao Hotel & Resortระดับ 6 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ วดัเจ้าแม่กวนอมิ - โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ฮ่องกง -  กรุงเทพฯ                     (B/L/-)                                                  

เช้า อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ  ณ  ภัตตาคาร Cafe’ Deco ภายในโรงแรม  มื้อที ่7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลงัรับประทานอาหาร น าท่านสัมผสักบัเมือง มาเก๊า ดินแดนแห่งการพนนัและคาสิโนนามระบือ นอกจากน้ี มาเก๊า มีภาพ
ความงามแห่งศิลปวฒันธรรมของโลกตะวนัออกและตะวนัตกใหไ้ดช่ื้นชม ตลอดจนวิถีชีวิตท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน 
กวา่จะเป็นช่ือ “มาเก๊า” มีท่ีมาจาก “อาม่า” องคเ์ทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ ตามต านานเล่าสืบต่อกนัมาวา่ “อาม่า” มีพระ
นามเดิมวา่ “หลิงม่า” หญิงสาวชาวฟูเจ้ียนท่ีวนัหน่ึงเธอตอ้งการขา้มฝ่ังมายงัคาบสมุทรดอกลิลล่ีขาว หรือ “เอา้เหมิน” ตามช่ือ



 
 

ในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากบัเรือของชาวประมงชราคนหน่ึงซ่ึงเป็นเพียงเรือล าเลก็ๆ ท่ียอมใหห้ลิงม่า โดยสารมาดว้ย ใน
ระหวา่งท่ีเรือล่องอยูก่ลางทะเล เกิดมีพายข้ึุนอยา่งรุนแรงท าใหเ้รือหลายล าตอ้งอบัปาง แต่ดว้ยปาฏิหาริยใ์นค าสัง่ฟ้าของ 
หลิงม่าท าใหเ้รือท่ีเธอโดยสารมา เขา้ถึงฝ่ังไดอ้ยา่งปลอดภยั ทนัทีท่ีหลิงม่ากา้วเทา้ข้ึนสู่ฝ่ังเธอกล็อยข้ึนไปบนฟ้าและหายลบั
ไป ชาวประมงทั้งหลายต่างเช่ือกนัวา่เธอ คือ องคเ์ทพธิดาแห่งทอ้งทะเล นบัตั้งแต่นั้นดินแดนแห่งน้ีกไ็ดรั้บการขนานนามวา่ 
“อ่าวของ อาม่า” หรือ “อา-หม่า-เกา” ท่ีเพ้ียนเสียงมาเป็น “มาเก๊า” ในปัจจุบนั  
น าท่านผา่นชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซ่ึงโปรตุเกสสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า เน่ืองในโอกาสท่ีส่งมอบ มาเก๊าคืน
ใหก้บัจีน น าท่านสู่ วดัเจา้แม่กวนอิมเป็นหน่ึงในสามวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในมาเก๊าสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13วดัแห่งน้ีมี
พระสงฆจี์นจ าวดัอยูด่ว้ย เม่ือกา้วเขา้สู่ประตูกถื็อวา่กา้วเขา้สู่ความมงคล เน่ืองจากดา้นขา้งประตูมีทา้วจตุโลกบาลทั้งส่ีคอยปก
ปักรักษาวดัอยูข่า้งละ 2 ตนจุดเด่นของวดัน้ีคือ เร่ืองโชคลาภและการเงนิ หลงัจากนั้นน าท่านชมความงามของ*เจา้แม่กวนอิม
ปรางทอง* ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยูริ่มทะเล มีความสูงกวา่ 20เมตร ประเทศโปตุเกสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหแ้ก่มาเก๊าใน
โอกาสส่งมอบมาเก๊าคืนสู่จีนจุดเด่นคือโชคลาภทุกๆด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถเ์ก่าแก่ซ่ึงมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยโุรป น าท่านสู่จุดก าเนิดแห่งมาเก๊า ณ 
ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล ซ่ึงโบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินแดนตะวนัออกไกล 
ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรงท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ท่ี
สง่างาม จากนั้นน าท่านสู่ เซนาโดแ้สควร์ เซ็นเตอร์พอยทแ์ห่งมาเก๊า ซ่ึงโดดเด่นดว้ยพ้ืนถนนท่ีปูลาดดว้ยกระเบ้ืองเป็นลอน
คล่ืนลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส อิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวและชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและสินคา้แผงลอย
มากมายเม่ือถึงเวลานดัหมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  มื้อที8่  



 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร่ี 

15.15 น. น าท่านนัง่เรือเฟอร่ีเดินทางไปยงัสนามบินนานาชาติฮ่องกง ซ่ึงท่านสามารถผา่นพิธิตรวจคนเขา้ออกเมืองแค่คร้ังเดียวท่ีมาเก๊า 
เม่ือไปถึงสนามบินฮ่องกง ท่านไม่ตอ้งผา่นพิธีตรวจคนเขา้ออกเมืองแลว้ สามารถไปท่ีประตูรอข้ึนเคร่ืองบินไดเ้ลย 

 ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
*12-15 เมษายน 62 *  CX 613 เวลา 17.55 น.  
*13-16 เมษายน 62 *  CX 703  เวลา 19.50 น. 
เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพและความประทับใจ 
 

 

ตารางวนัเดินทาง 

 

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

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบิน
ตามท่ีรายการระบุ ชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ 
และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
2. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่านตาม
โรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลกัษณะ
หอ้งท่ีคุณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่าน
เอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทาง
บริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั

1.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, 
ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในห้อง 
รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (หากตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์
แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
2.ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 
30 กก.) 
3.ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 

พกัเดี่ยว มเีตียง+ 

1 ผู้ใหญ่ 

มเีตียง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตียง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

12-15  เมษายน 62  36,900 36,900 35,900 34,900 11,000 

13 -16 เมษายน 62 38,900 38,900 37,900 36,900 13,000 



 
 

ส าหรับ The Venetian Macau Resort บริษทัสวงน
สิทธ์ิในการจองห้องเป็นแบบ Royale Suite ทุกห้อง
ทั้งน้ีทางบริษทัเป็นเพียงผูป้ระสานงานท าการรีเควส
ใหก้บัทางลูกคา้ สุดทา้ยการจดัหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัทาง
โรงแรม 
3. ส าหรับ The Venetian Macau Resort บริษทัสวงน
สิทธ์ิในการจองห้องเป็นแบบ Royale Suite ทุกห้อง 
(หอ้งแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง) 
4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
6.ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
7.หวัหนา้ทวัร์ น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 
8.ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม ต่อ 
1 ท่าน 
9.ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 
1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 

4.ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  
5.ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(คิดค านวณจากค่าบริการ 
กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
(ค านวณจากค่าบริการ) 
6.ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถประมาณ คนละ 
120 HKD/ทริป เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั ยกเวน้เด็ก
ทารก 

เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ 
 

หมายเหตุ 

1.กรุณาช าระค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท พร้อม
แฟกซ์หรืออีเมลล ์หนา้พาสปอร์ตท่ีชดัเจน เพื่อท า
การจอง  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 15 วนั 
หากไม่มีการช าระมดัจ าถือวา่การจองไม่สมบูรณ์ 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูท่ี้วางมดัจ าก่อน  
2.เง่ือนไขการยกเลิก  
2.1ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วนั คืนเงินมดัจ าบาง
จ านวน หากมีการเกิดค่าใชจ่้าย เช่น ทางบริษทัไดม้ดั
จ าตัว๋กบัสายการบินแลว้ หรือ ทางบริษทัไดมี้การกา
รันตีโรงแรมกบัแลนดท์างเมืองนอกแลว้  
2.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วนั ขอสงวนสิทธ์ิ
เก็บมดัจ า 80% ของจ านวนเงินมดัจ า 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคา
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึน
ลงของเงินตราต่างประเทศและจากการปรับข้ึนค่า
น ้ามนัของสายการบิน 
2.รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสมทั้งน้ีจะยดึถือผลประโยชน์ของคณะ
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3.บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, 
ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะรับผดิชอบต่อปัญหา 
นดัหยดุงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยั
ธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  
เพื่อใหท้่านเกิดประโยชน์และความสุขในการ



 
 

2.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วนั ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินมดัจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมา
เดินทางแทนได ้และตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมกรณีตัว๋
เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือท่ีไดท้  าการออกตัว๋แลว้และตอ้งท า
การแกไ้ขช่ือหรือข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของตัว๋เช็คเป็น
รายกรณีไป 
3.เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ 
และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4.*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปล่ียน
วธีิการเดินทางข้ึนนองปิง ในกรณีท่ีกระเชา้ปิด
ปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยจากทาง
เจา้หนา้ท่ีไม่อนุญาติใหข้ึ้นเพราะถือหลกัความ
ปลอดภยั ดงันั้นจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี *** 
5.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและใน
ต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ
ท่ีระบุในรายการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
6.หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้าน ไม่นอ้ยกวา่ 6 
เดือน และบริษทัรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง
เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุ
เหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6เดือน บริษทัไม่รับผิดชอบ
หากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 
7.ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทาง
พร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั,คืนเงินและไม่
สามารถเปล่ียนช่ือได ้
8.เม่ือทานตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน
ผา่นตวัแทนบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั
ฯทางบริษทัจะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 

ท่องเท่ียว การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผดิพลาด
ของสายการบิน แต่ทางบริษทัจะแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด 
4.หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหาย
ซ่ึงจะมีผลในการเดินทางของคณะทวัร์ หรือคณะท่ี
สูญหายใหถื้อเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
5.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดและโปรแกรมทวัร์ตามความจ าเป็น และ
เหมาะสม 
6.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบจากเหตุ
อนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบ
ทางการเมือง  
7.กรุณาตรงต่อเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนดัหมาย 
8.ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการ
เดินทางหากผูร่้วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 
9.**ออกเดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
15 ท่านข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัร์)** 
10.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทาง
ของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้
11.ส าหรับโปรแกรมการลงร้านจิวเวลล่ีซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของรายการทวัร์หากลูกคา้ไม่ตอ้งการลงร้าน
ดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม ทางบริษทัฯจะขอถือ
วา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 
12.***ในกรณีท่ีลูกคา้จองทวัร์และช าระค่ามดัจ า
แลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ี
บริษทัแจง้ขา้งตน้** 



 
 

9.ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนใขการ
เดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดั
จ า***** 
10.ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ี
ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือค่ามดัจ าท่ีพกั
โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋
เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้น 
10. บริษทัจึงขอความกรุณา หากท่านใดไม่ไปซิต้ี
ทวัร์ ตอ้งช าระเพิ่มเป็นจ านวนเงิน 2,500 บ. / ท่าน
(ในกรณีลูกคา้ไม่ไปซิต้ีทวัร์ตามโปรแกรมทวัร์ท่ีมี
เท่านั้น) กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ท่ีก่อนช าระเงิน  
 
 

 

 

 

 


