
 
 

 

 



 
 

 

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

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

 
08.15 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ CX700   
12.15 น. ถึงสนามบิน เช็คแลป๊ก๊อก ฮ่องกง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางผา่น สะพานแขวนชิงหม่า  

ชมวิวทิวทศัน ์อนัสวยงามขอเกาะฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุง้ ซ่ึงมาจากภาษาจีนกลาง วา่ "เซียงกัง่” ความหมาย 

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

เดนิทาง : มกราคม – เมษายน 62 สายการบิน   คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ กรุ๊ปคณะ  25-32 ท่าน/คณะ 

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

รถโค้ช บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถเป็นไปตามจ านวนผูโ้ดยสาร 
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. 

 
ขากลบั / วนัท่ี 17-20 ม.ค. CX703 ฮ่องกง  (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK) 20.00 – 22.10 น. 
ขากลบั / 7-10, 28-31 มี.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 

เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับ มอบเอกสาร และ อธิบายเพ่ิมเติม (นดัหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 2-3 ชัว่โมง 



 
 

กไ็ม่เหมือนใคร หมายความวา่ "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา สืบเน่ืองมาแต่คร้ังท่ีกวางตุง้เป็นแหล่งปลูกไมห้อมชนิดหน่ึงส่ง
ขายเป็นสินคา้ออกโดยท่ีตอ้งมาขนถ่ายสินคา้กนัท่ีท่าเรือแห่งน้ี ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง (Hong Kong Island),นิวเทอร์ริทอรีส์(New Territories),เกาลูน
(Kowloon),เกาะลนัเตา(Lantau Island)และเกาะเลก็ๆอีก 235เกาะฮ่องกงถึงเป็นเพียงดินแดนเลก็ๆแต่กเ็ป็นเมืองท่ีมี
ประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ ประเพณี วิถีชีวิตและความทนัสมยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00น. รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  ม้ือที่1  
15.30 น. หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ มาเก๊าโดย เรือเฟอร์ร่ีอนัทนัสมยั โดยใชเ้วลาการ เดินทางประมาณ 1 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.30 น.   เดินทางถึงมาเก๊า ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั The Venetian Macao Hotel & Resort   
โรงแรมหรูระดบั 6 ดาว ใหทุ้กท่านไดพ้กัผอ่น อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย 
ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายไม่วา่จะเป็นร้านคา้ ร้านอาหารมากมายและอีกหน่ึงความคลาสสิคคือ
การ**ล่องเรือกอนโดลาในล าน ้าแห่งเวนิส ฟังการขบัขานอนัไพเราะของนายทา้ยเรือท่ีท าหนา้ท่ีพาเราล่องเรือ 
 ส าหรับค่าล่องเรืออยูท่ี่ 118MOP$/ ท่านต่อการนัง่เรือชมบรรยากาศเวนิสจ าลองไม่เกิน 10 นาที** 
 
 
 
 
 
 



 
 

อิสระอาหารเยน็ เพ่ือสะดวกต่อการชอ้ปป้ิงและชมความงามของโรงแรม 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 อาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์นานาชาติ  ณ  ภตัตาคาร Cafe’ Deco ภายในโรงแรม  มื้อที ่2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลงัอาหาร น าท่านสมัผสักบัเมือง มาเก๊า ดินแดนแห่งการพนนัและคาสิโนนามระบือ นอกจากน้ี มาเก๊า มีภาพความงามแห่ง
ศิลปวฒันธรรมของโลกตะวนัออกและตะวนัตกใหไ้ดช่ื้นชม ตลอดจนวิถีชีวิตท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน กวา่จะเป็นช่ือ 
“มาเก๊า” มีท่ีมาจาก “อาม่า” องคเ์ทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ ตามต านานเล่าสืบต่อกนัมาวา่ “อาม่า” มีพระนามเดิมวา่ 
“หลิงม่า” หญิงสาวชาวฟูเจ้ียนท่ีวนัหน่ึงเธอตอ้งการขา้มฝ่ังมายงัคาบสมุทรดอกลิลล่ีขาว หรือ “เอา้เหมิน” ตามช่ือในภาษาจีน 
จึงขอโดยสารมากบัเรือของชาวประมงชราคนหน่ึงซ่ึงเป็นเพียงเรือล าเลก็ๆ ท่ียอมใหห้ลิงม่า โดยสารมาดว้ย ในระหวา่งท่ีเรือ
ล่องอยู่กลางทะเล เกิดมีพายข้ึุนอยา่งรุนแรงท าใหเ้รือหลายล าตอ้งอบัปาง แต่ดว้ยปาฏิหาริยใ์นค าสัง่ฟ้าของหลิงม่าท าใหเ้รือท่ี
เธอโดยสารมา เขา้ถึงฝ่ังไดอ้ยา่งปลอดภยั ทนัทีท่ีหลิงม่ากา้วเทา้ข้ึนสู่ฝ่ังเธอกล็อยข้ึนไปบนฟ้าและหายลบัไป ชาวประมง
ทั้งหลายต่างเช่ือกนัวา่เธอ คือ องคเ์ทพธิดาแห่งทอ้งทะเล นบัตั้งแต่นั้นดินแดนแห่งน้ีกไ็ดรั้บการขนานนามวา่ “อ่าวของ 
อาม่า” หรือ “อา-หม่า-เกา” ท่ีเพ้ียนเสียงมาเป็น “มาเก๊า” ในปัจจุบนั  
แลว้ น าท่านผา่นชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล ซ่ึงโปรตุเกสสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า เน่ืองในโอกาสท่ีส่งมอบ มาเก๊า
คืนใหก้บัจีน น าท่านสู่ วดัเจา้แม่กวนอิมเป็นหน่ึงในสามวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในมาเก๊าสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13วดัแห่งน้ีมี
พระสงฆจี์นจ าวดัอยูด่ว้ย เม่ือกา้วเขา้สู่ประตูกถื็อวา่กา้วเขา้สู่ความมงคล เน่ืองจากดา้นขา้งประตูมีทา้วจตุโลกบาลทั้งส่ีคอยปก
ปักรักษาวดัอยูข่า้งละ 2 ตนจุดเด่นของวดัน้ีคือ เร่ืองโชคลาภและการเงิน หลงัจากนั้นน าท่านชมความงามของ*เจา้แม่กวนอิม
ปรางทอง* ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยูริ่มทะเล มีความสูงกวา่ 20เมตร ประเทศโปตุเกสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหแ้ก่มาเก๊าใน



 
 

โอกาสส่งมอบมาเก๊าคืนสู่จีน จุดเด่นคือโชคลาภทุกๆดา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ม้ือท่ี3 
13.00น. หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ โบสถเ์ซนตป์อล โบสถเ์ก่าแก่ซ่ึงมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยโุรป น าท่านสู่จุดก าเนิดแห่ง

มาเก๊า ณ ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล ซ่ึงโบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินแดน
ตะวนัออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรงท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบนัได
ทางเขา้ดา้นหนา้ท่ีสง่างาม จากนั้นน าท่านสู่ เซนาโดแ้สควร์ เซ็นเตอร์พอยทแ์ห่งมาเก๊า ซ่ึงโดดเด่นดว้ยพ้ืนถนนท่ีปูลาดดว้ย
กระเบ้ืองเป็นลอนคล่ืนลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส อิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวและชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง
และสินคา้แผงลอยมากมายเม่ือถึงเวลานดัหมาย  

16.00น. น าท่านนัง่เรือเฟอร่ีกลบัสู่ * เกาะฮ่องกง * 
 เดินทางถึง ฮ่อองกง หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง จากนั้น น าท่านชม จุดชมวิว The Vitoria Peak  มกัไดรั้บกล่าวขานวา่

เป็นจุดหมายปลายทางสุดแสนประทบัใจของฮ่องกง แค่ระหว่างข้ึนไปกแ็ทบจะท าใหห้ลงมนตส์เน่ห์แลว้ พีคแทรม เปิด
ใหบ้ริการในปี1888แรกเร่ิมมีข้ึนส าหรับผูว้า่การรัฐองักฤษและผูอ้ยูอ่าศยัในเดอะพีคเท่านั้น แต่ปัจจุบนัไม่วา่ใครกส็ามารถใช้
บริการรถรางท่ีมีความลาดชนัท่่ีสุดในโลกน้ีได ้การเดินทางข้ึนสู่เดอะพีคโดยรถรางใชเ้วลาเพียง 7 นาทีแถมยงัไดส้ัมผสั
ประสบการณ์ท่ีน่าจดจ าขณะท่ีรถรางไต่ข้ึนไปผา่นวิวทิวทศัน์อนัเหลือเช่ือ แมไ้ม่ใช่จุดท่ีสูงท่ีสุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค 
ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด เพราะนกัท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงไดท้ั้งหมด 
ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์ร่ี และสีสนัของแสงไฟยามค ่าคืนของฝ่ังเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลกัความเช่ือเร่ืองฮวง
จุย้พิเศษกวา่ใครๆ น าท่านสู่บนตึกของ Sky Terrace 428 ท่านจะไดเ้ห็นมุมท่ีสวยกวา่ เห็นตึกระฟ้าท่ีมีประกายสวยงามราวกบั
อยูเ่หนือกาแลก็ซ่ี 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  ม้ือท่ี4 
ท่ีพกั Eaton Hong Kong Hotel 4* หรือ Empire Kowloon Hotel หรือเทียบเท่า 4* 

    
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม วดัแชกงหมิว – เจา้แม่กวนอิมรีพลัส์เบย ์– ชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย                                                                               (B/L/D) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบต่ิมซ า)  ม้ือท่ี 5 

 
 

หลงัอาหาร น าท่านชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกงผา่นชมยา่นธุรกิจการคา้ต่างๆ อนัทนัสมยัเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เป็นวดัท่ีเช่ือ
กนัวา่ถา้หมุนกงัหนั 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายหรือส่ิงไม่เป็นมงคลออกไปและน าแต่ส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต ซ่ึงชาวฮ่องกงนิยมไป
สกัการะท่ีวดัแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก จากนั้นน าท่านสู่ รีพลัส์เบยห์รืออ่าวน ้าต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษ
ท่ีมาจอดเพ่ือรักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึงดา้นหน่ึงของ
อ่าวมีวดัเจา้แม่กวนอิม ถือเป็นวดัส าคญัอีกวดัหน่ึงของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก
มาขอพรเจา้แม่กวนอิม,เจา้แม่ทบัทิมและเทพเจา้ต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมาย ตามความเช่ือถือศรัทธา พระสงักจัจ
จาย บูชาเพ่ือความสุข, เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวง



 
 

ชะตา รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวิธีการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แลว้น าท่านสู่ ร้านฮ่องกงจิวเวลร่ี ท่ีโด่งดงัท่ีสุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษทั ฮ่องกง จิวเวลร่ี กรุ๊ป จ ากดั ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ น า
กงัหนั มาพลิกแพลงเป็น จ้ี ลอ้มเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดงั มาจดัวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองรางตาม
หลกัฮวงจุย้ซ่ึงจ าลองเลียนแบบมาจาก “แซก๋้งเม๋ียว” กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดัท่ีชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรัทธา ท่ี “วดัเชอกงุ” ซ่ึงเป็น
วดัท่ีดงัมากและมีต านานความเช่ือมายาวนานวา่ คนท่ีมีเคราะห์เม่ือจบัใบพดัของกงัหนัหมุนไปโดยรอบแลว้ จะท าใหชี้วิต
หมุนเวียนไปในทางท่ีดีและสามารถพดัเอาส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ ออกไปได ้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ม้ือท่ี6 

 
หลงัอาหารอิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ยา่นถนนนาธาน(Nathan Road) เสน้ทางชอ้ปป้ิงตั้งแต่จิมซาจุ่ย
ยาวจนถึงมงก๊ก โดยจะมีเส้ือผา้ยี่หอ้ต่างๆมากมายท่ีคนไทยคุน้เคยอยา่ง Giordano,G2000,ZARA แลว้ยงัมีร้านขายมือถือ,
กลอ้ง,ร้านอาหาร และร้านขนมเป็นตน้หรือเราจะเดินขา้มไปยงัฝ่ังถนน แคนตั้น (Canton Road) เพ่ือชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์
เนมภายในหา้ง Harbour City แหล่งรวมสินคา้ส าหรับนกัชอ้ปป้ิงตวัยง มีแบรนดร์ะดบัโลกอยา่ง Louis Vuitton, Dior , Gucci 
, Chanel , Hermes ฯลฯกต็อ้งมาท่ีถนนสายน้ีส่วนราคากถู็กกว่าเมืองไทยพอสมควร แถมยงัมีแบบใหม่ๆมาใหเ้ลือกอยา่งจุใจ 
หรือจะเลือกเดินต่อไปยงัOcean Terminal ซ่ึงอยูภ่ายในอาคารเดียวกนักไ็ดมี้ร้านของเล่นอยา่ง Toy R’us ไวค้อยเอาใจ
คุณหนูๆอีกดว้ย 



 
 

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

วนัท่ีส่ี กระเชา้นองปิง – ไหวพ้ระใหญ่โป่วหลิน – ชอ้ปป้ิง City Gate – กรุงเทพฯ                                                             (B/L/D)                                                
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบต่ิมซ า) ม้ือท่ี7  

บริการท่านดว้ยโจ๊กต ารับฮ่องกง และต่ิมซ า ตน้ต าหรับรสชาติกวางตุง้ แท้ๆ    
 หลงัอาหาร น าท่านชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกง ผา่นชมยา่นธุรกิจการคา้ต่างๆ อนัทนัสมยัเพ่ือเดินทางไปสกัการะพระใหญ่

บนเกาะลนัเตา  เกาะใหญ่ท่ีสุดของฮ่องกง ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง น าท่าน นัง่กระเชา้  
Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะไดช้มทิวทศันร์อบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบั
สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงเป็นหมู่บา้นท่ีจ าลองชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีน มีบรรยากาศสบายๆและมี
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก,หอพระพุทธประวติัท่ีน าเสนอเร่ืองราวของพระพุทธประวติัจากหมู่บา้นนองปิงเดินตรงไป
ท่านจะพบกบัพระพุทธรูปขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก Tian Tan Buddha Statue องคพ์ระสร้างจากการเช่ือมแผน่สัมฤทธ์ิถึง 200 
แผน่ หนกั 202 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้หากไม่ไดม้าสกัการะ
พระใหญ่กเ็หมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ตอ้งใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 12 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ รอบขา้งขององคพ์ระใหญ่มีเทวดา 6 องค์
ก าลงัถวายส่ิงของ 6 ช้ินท่ีมีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซ่ึงทั้งหมดคือหนทางท่ี
จะพาสรรพสตัวสู่์นิพพาน ดา้นล่างของพระใหญ่มีอาคาร 3 ชั้น บริเวณชั้น 3 มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้บรรจุอยู ่
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทางข้ึนนองปิงในกรณีท่ีกระเชา้ปิดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไม่
เอ้ืออ านวย โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี 
*บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทางข้ึนนองปิงในกรณีท่ีกระเชา้ปิดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไม่
เอ้ืออ านวย โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี* 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

12.00น. รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ม้ือท่ี 8 
 หลงัอาหาร น าทุกท่านชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดงั City gate Outlet Mall หน่ึงในแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฮ่องกงท่ีใครมาแลว้ตอ้งแวะช้

อปป้ิงกระจายใหไ้ด ้เพราะซิต้ีเกตส์แห่งน้ีเต็มไปดว้ยร้านคา้แบรนดเ์นมชั้นน ากวา่ 80 ร้าน เช่น Esprit outlet, Guess outlet, 
Coach Factory, Crocs Outlet ฯลฯ ท่ีพร้อมน าสินคา้มาลดราคา 30-70%กนัตลอดทั้งปี **อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
เพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิง** ไดเ้วลานดัหมาย น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
22.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่  กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์(CX)  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองฟรี) 
23.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 

 
ตารางวนัเดินทาง 

 

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

 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว เดก็มเีตยีง+ 

1 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตยีง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

17 - 20 ม.ค.62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,000 

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

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-กลบัเสน้ทางและสายการบินตามท่ี
รายการระบุ ชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ และค่าภาษี
สนามบินทุกแห่งท่ีมี 
2. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุ
หรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณตอ้งการเพ่ือความ
สะดวกสบายของตวัท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่
มีการระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้
พกัส าหรับ The Venetian Macau Resort บริษทัสวงนสิทธ์ิใน
การจองหอ้งเป็นแบบ Royale Suite ทุกหอ้งทั้งน้ีทางบริษทัเป็น
เพียงผูป้ระสานงานท าการรีเควสใหก้บัทางลูกคา้ สุดทา้ยการจดั
หอ้งพกัข้ึนอยูก่บัทางโรงแรม 
3. ส าหรับ The Venetian Macau Resort บริษทัสวงนสิทธ์ิใน
การจองหอ้งเป็นแบบ Royale Suite ทุกหอ้ง (หอ้งแบบเตียง
ใหญ่ 1 เตียง) 
4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
6.ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
7.หวัหนา้ทวัร์ น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
8.ค่าน ้าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน 
9.ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 
บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 

1.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่า
โทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึง
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หาก
ตอ้งการสัง่เพ่ิมกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเอง
ต่างหาก) 
2.ค่าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 
กก.) 
3.ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4.ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  
5.ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(คิดค านวณจากค่าบริการ กรณี
ตอ้งการใบก ากบัภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (ค านวณจาก
ค่าบริการ) 
6.ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถประมาณ คนละ 120 
HKD/ทริป เดก็และผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั ยกเวน้เดก็ทารก 

เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ 
 

หมายเหตุ 

1.กรุณาช าระค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท พร้อมแฟกซ์หรือ
อีเมลล ์หนา้พาสปอร์ตท่ีชดัเจน เพ่ือท าการจอง  ส่วนท่ีเหลือ
ช าระก่อนการเดินทาง 15 วนั หากไม่มีการช าระมดัจ าถือวา่การ
จองไม่สมบูรณ์ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูท่ี้วางมดัจ าก่อน  
2.เง่ือนไขการยกเลิก  
2.1ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วนั คืนเงินมดัจ าบางจ านวน หากมีการ
เกิดค่าใชจ่้าย เช่น ทางบริษทัไดม้ดัจ าตัว๋กบัสายการบินแลว้ 
หรือ ทางบริษทัไดมี้การการันตีโรงแรมกบัแลนดท์างเมืองนอก
แลว้  

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของ
เงินตราต่างประเทศและจากการปรับข้ึนค่าน ้ามนัของสาย
การบิน 
2.รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสมทั้งน้ีจะยึดถือผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั 
3.บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, 
ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นดั



 
 

2.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วนั ขอสงวนสิทธ์ิเก็บมดัจ า 
80% ของจ านวนเงินมดัจ า 
2.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
มดัจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมาเดินทางแทนได ้และตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือท่ีไดท้ าการออกตัว๋
แลว้และตอ้งท าการแกไ้ขช่ือหรือข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของตัว๋เช็ค
เป็นรายกรณีไป 
3.เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4.*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทาง
ข้ึนนองปิง ในกรณีท่ีกระเชา้ปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่
เอ้ืออ านวยจากทางเจา้หนา้ท่ีไม่อนุญาติใหข้ึ้นเพราะถือหลกั
ความปลอดภยั ดงันั้นจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี *** 
5.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศ
ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน 
6.หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้าน ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และ
บริษทัรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
(หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6เดือน 
บริษทัไม่รับผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 
7.ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่
สามารถน ามาเล่ือนวนั,คืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนช่ือได ้
8.เม่ือทานตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่น
ตวัแทนบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯทางบริษทัจะ
ถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้
แลว้ทั้งหมด 
9.ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนใขการเดินทางอยา่งถ่อง
แท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า***** 
10.ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตี
มดัจ ากบัสายการบิน หรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงิน

หยดุงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยั
ธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพ่ือให้
ท่านเกิดประโยชนแ์ละความสุขในการท่องเท่ียว การ
ยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่
ทางบริษทัจะแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด 
4.หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหายซ่ึง
จะมีผลในการเดินทางของคณะทวัร์ หรือคณะท่ีสูญหาย
ใหถื้อเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
5.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียด
และโปรแกรมทวัร์ตามความจ าเป็น และเหมาะสม 
6.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนั
เน่ือง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทาง
การเมือง  
7.กรุณาตรงต่อเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนดัหมาย 
8.ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหาก
ผูร่้วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 
9.**ออกเดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 15 
ท่านข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัร์)** 
10.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของ
ท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้
11.ส าหรับโปรแกรมการลงร้านจิวเวลล่ีซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของรายการทวัร์หากลูกคา้ไม่ตอ้งการลงร้านดงักล่าว
จะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพ่ิม ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 
12.***ในกรณีท่ีลูกคา้จองทวัร์และช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือ
วา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัแจง้
ขา้งตน้** 



 
 

ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  
จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็น
การเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้น 

 

 

 

 

 


