


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-
สะพานแขวนซิงหมา	-	วิคตอเรียพีค

พักที่	Stanford	Mongkok
Hotel	หรือ	เทียบเทา

2 เกาะลันเตา	-	กระเชานองปิง	360	องศา	-	หมูบานวัฒนธร
รมนองปิง	-	Citygate	Outlet	Mall	-	ดิสนียแลนดฮองกง

พักที่	Stanford	Mongkok
Hotel	หรือเทียบเทา

3 วัดแชกงหมิว	-	รีพัลสเบย	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	ยานถนน
นาธาน	-	มาเกา	-	THE	VENETIAN	MACAU

พักที่	The	Venetian	Macau
Hotel	&amp;	Resort	ระดับ	6
ดาว	หรือเทียบเทา

4 มาเกา	-	เจาแมกวนอิม	-	วิหารเซนตปอล	-	เซนาโดสแคว
ร	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

11	พ.ค.	61	-	14	พ.ค.	61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿8,000

16	พ.ค.	61	-	19	พ.ค.	61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿8,000

17	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿8,000

18	พ.ค.	61	-	21	พ.ค.	61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿8,000

24	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿8,000

25	พ.ค.	61	-	28	พ.ค.	61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,000

30	พ.ค.	61	-	2	มิ.ย.	61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿8,000

7	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

8	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

14	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

15	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

21	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

22	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000



ชวงเชา
10.30	น.	คณะผูรวมเดินทางพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ประตู	9

เคานเตอร	T	สายการบิน	เอมิเรตส	แอรไลน	(EK)	**สังเกตปาย	Smile	Trip	**	พนักงานตอนรับและ
หัวหนาทัวร	ใหการตอนรับพรอมติดปายชื่อ	และรับเอกสารการเดินทาง	บัตรที่น่ังบนเครื่องบิน	และผานพิธีการ
ตรวจคนเขา-ออกเมือง

ชวงบาย
14.00	น.	ออกเดินทางสู	ฮองกงโดย	สายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	เที่ยวบินที่	EK384ติดปายชื่อและรับ

เอกสารการเดินทาง	บัตรที่น่ังบนเครื่องบิน	และผานพิธีการตรวจคนเขา-ออกเมือง

ชวงคํ่า
18.05	น.	ถึงสนามบิน	เช็คแลปกอก	ฮองกง	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานเดินทางผานสะพานแขวนชิงหมา	ชมวิวทิวทัศน	อันสวยงามของประเทศฮองกง...	"ฮองกง"	เป็น

ภาษากวางตุง	ซึง่มาจากภาษาจีนกลาง	วา	"เซียงกัง่”	ความหมายก็ไมเหมือนใคร	หมายความวา
"ทาเรือหอม"	มี	ความเป็นมา	สืบเน่ืองมาแตครั้งที่กวางตุง	เป็นแหลงปลูกไมหอมชนิดหน่ึง	สงขายเป็นสินคา
ออกโดยที่ตองมาขนถายสินคากัน	ที่ทาเรือน้ําลึกตอนใตสุด
นําทานชม	เดอะพีค	มักไดรับกลาวขานวาเป็นจุดหมายปลายทางสุดแสนประทับใจของฮองกง	แคระหวาง

ขึน้ไปก็แทบจะทําใหหลงมนตสเนหแลว
พีคแทรม	เปิดใหบริการในปี1888แรกเริ่มมีขึน้สําหรับผูวาการรัฐอังกฤษและผูอยูอาศัยในเดอะพีคเทาน้ัน

แตปัจจุบันไมวาใครก็สามารถใชบริการรถรางที่มีความลาดชันที่ ่สุดในโลกน้ีได	การเดินทางขึน้สูเดอะพีคโดยรถ
รางใชเวลาเพียง	7	นาทีแถมยังไดสัมผัสประสบการณที่นาจดจําขณะที่รถรางไตขึน้ไปผานวิวทิวทัศนอันเหลือ
เชื่อ	แมไมใชจุดที่สูงที่สุดของฮองกง	หากวิคตอเรียพีค	ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด	เพราะนักทองเที่ยวที่ไดไป
เยือนวิคตอเรียพีค	จะ	สามารถมองเห็นวิวของเกาะฮองกงไดทัง้หมด	ตัง้แตอาววิคตอเรีย	ตึกระฟ า	เรือ
เฟอรรี	่และสีสันของแสงไฟยามคํ่าคืนของฝ่ังเกาลูน	ทัง้หมดสรางตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ักStanford	Mongkok	Hotel	หรือ	เทียบเทา	โรงแรมใกลแหลงชอปป้ิงยาน

Mongkok	ตลาดกลางคืน	Lady	Market
*โทรศัพท	Handy	Phone	ในโรงแรมสามารถโทรกลับไทยไดฟรี	

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541



สายการบิน	การจัดที่น่ังบนเครื่องบินทางสายการบินเป็นผูกําหนดทางบริษทัไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
แตจะทําการ	Request	ใหไดเทาน้ัน	อาทิเชน	กรณีขอรถวีลแชร	หรือตองการอาหารพิเศษ	ซึ่งตองแจงลวงหนา
กอนเดินทาง	3	วัน	หากถึงวันเดินทางมีลูกคาบางทานไมสามารถเดินทางได	กรุณาแจงเจาหนาที่กอนทําการ
เช็คอิน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Stanford	Mongkok	Hotel	หรือ	เทียบเทา

เป็นสะพานขามชองแคบในฮองกง	ตั้งชื่อตามชื่อเกาะที่สะพานเชื่อมอยู	คือ
เกาะซิงยี่และเกาะหมาวัน	มีชวงกลางยาว	1,377	เมตร	สูง	206	เมตร	ขณะ
สรางเสร็จในปี	ค.ศ.	1997	ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีชวงกลางยาวที่สุด
เป็นอันดับ	2	ของโลก	และในปัจจุบันอยูที่อันดับที่	7	ของโลก

ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮองกง	วิคตอเรียพีค	ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
เพราะนักทองเที่ยวที่ไดไปเยือนวิคตอเรียพีค	จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะ
ฮองกงไดทั้งหมด	ตั้งแตอาววิคตอเรีย	ตึกระฟา	เรือเฟอรรี่	และสีสันของแสงไฟ
ยามคํ่าคืนของฝ่ังเกาลูน	ทั้งหมดสรางตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(แบบติม่ซํา)
บริการทานดวยโจกหอมกรุน	และซาลาเปา	ตนตําหรับรสชาติกวางตุง	แทๆ	หลังอาหาร
นําทานชมทิวทัศนรอบเกาะฮองกง	ผานชมยานธุรกิจการคาตางๆ	อันทันสมัย
จากน้ัน	นําทานสู	เกาะลันเตาเกาะใหญทีสุ่ดของฮองกง	ซึง่มีขนาดใหญเป็นสองเทาของเกาะฮองกง
นําทาน	นัง่กระเชา	Ngong	ping	360	(แบบคริสตัล	1	ขา)	จากตุงชุงสูทีร่าบนองปิง	ในเวลา	25	นาที

ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว	360	องศาของเกาะลันเตา	พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปิ
งบนพื้นที่	1.5	เฮคตาร	เหนือระดับน้ําทะเล	371เมตร
จากนัน้นําทานกราบนมัสการขอพรกับองค	Tian	Tan	Buddha	Statueองคพระใหญสรางจากการ

เชื่อมแผนสัมฤทธิถ์ึง	200	แผน	หนัก	202	ตันและสูง	24	เมตร	องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขา
เบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต	หากไมไดมาสักการะพระใหญก็เหมือนมาไมถึงฮองกง	ตองใชเวลาสราง
นานกวา	12ปีจึงเสร็จสมบูรณ	รอบขางขององคพระใหญมีเทวดา	6	องคกําลังถวายสิ่งของ	6	ชิ้นที่มีความ
หมายแทนความดี	ความเมตตา	ความอดทน	ความสงบ	ความมีสมาธิ	ซึ่งทั้งหมดคือหนทางที่จะพาสรรพสัตวสู
นิพพาน	ดานลางของพระใหญมีอาคาร	3	ชั้น	บริเวณชั้น3	มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาบรรจุอยู

รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ัน	นําทุกทานชอปป้ิงที่หางดัง	City	gate	Outlet	Mall	อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัยกับ	Outlet	สินคา

แบรนดเนมระดับโลกมากมาย	เชน	Polo	Ralph	Laurent,	Coach,	Kate	Spade,	Esprit,	Guess,หรือวา
Burberry	ก็มีใหทานไดเลือกซื้อไดอยางอิสระ

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยซึง่มีรานอาหารใหทานสามารถเลือกทานไดภายในซิตี้เกตส

ถึง20.00น.
เลือกซื้อ	ดิสน่ียแลนด	เพิม่	ราคาผูใหญ	3,400	บาท	ราคาเด็ก	2-12	ขวบ	2,900	บาท	รวมรถรับ-สง



นําทานเดินทางสู	ฮองกงดิสนียแลนดอาณาจักรสวนสนุกอันยิง่ใหญแหงใหมลาสุดของโลก	ใหทาน
เพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเลนหลากหลายชนิด	ทั้ง	7	โซน	Main	Street,	USA,	Fantasyland,	Adventure	land,
Tomorrow	land,	Grizzly	Gulch	และที่ดินของ	Toy	Story	ทุกอยางไมตองจายเงินเพิ่ม	อาทิ	การนัง่รถไฟไอน้ํา
โบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก,	ชมขบวนพาเหรดของเหลาตัวการตูนจากดิสนีย,	นัง่รถไฟเหาะที่
SPACE-MOUNTAIN,	ชมภาพยนตรการตูนสามมิติที	่MICKEY’S	PHILHAR	MAGIC
หามพลาด!!	กับโซนใหมหน่ึงในซุปเปอรฮีโรที่ยิ่งใหญที่สุดคนหน่ึงของโลกมาอยูทามกลางพวกเรา

เพลิดเพลินไปกับโลกที่นาตื่นตาตื่นใจของสตารค	อินดัสตรี้!	เชิญพบกับนวัตกรรมลาสุดของสตารคดวยตาของ
คุณเอง	ชมชุดIron	Man	MARK	III	ซึ่งเป็นสัญลักษณของไอรอนแมนไดอยางใกลชิดเตาปฏิกรณอารคและผลงาน
ชิ้นเอกดานเทคโนโลยีลาสุด	Iron	Wing	ยานตานแรงโนมถวง
20.00	น.	สวนสนุกดิสนียแลนด	ทําการจุดพลุไฟในชุด	“DISNEY	IN	THE	STARS”	ซึง่เป็นเอกลักษณ

ของสวนสนุกดิสนียแลนด	โดยจะจุดทุกวัน	วันละ	1	ครัง้เทานัน้
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ักStanford	Mongkok	Hotel	หรือ	เทียบเทาโรงแรมใกลแหลงชอปป้ิงยาน

Mongkok	ตลาดกลางคืน	Lady	Market
*โทรศัพท	Handy	Phone	ในโรงแรมสามารถโทรกลับไทยไดฟรี

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(แบบติ่มซํา)

เป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กแตใหญ
กวาเกาะฮองกงถึง	2	เทาและเมื่อกอนเป็นเกาะชาวประมง

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง	ซึ่งเป็นโปรเจ็คการ
สนับสนุนการทองเที่ยวในเกาะลันเตา

หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	สรางขึน้มาเพื่อนสงเสริมการทองเที่ยวของเกาะ
ลันเตา

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงที่มีแบรนนานาชาติกวา	80	ยี่หอซึ่งตลอดทั้งปีมี
ซึ่งแทบจะสวนลดอยูอยางนอย	30%	ตลอดปี



กระเชา	Ngong	ping	360	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึน้นองปิงในกรณีที่
กระเชาปิดปรับปรุง	หรือสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย	โดยไมแจงใหทราบลวงหนาและสวงนสิทธิก์ารคืนเงินทุก
กรณี
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยซึง่มีรานอาหารใหทานสามารถเลือกทานไดภายในซิตี้เกตส

ถึง20.00น.
เลือกซื้อดิสน่ียแลนด	เพิม่	ราคาผูใหญ	3,400	บาท	ราคาเด็ก	2-12	ขวบ	2,900	บาท	รวมรถรับ-สง
อาหารคํ่าไมรวมอยูในรายการทองเทีย่ว	เพื่อใหทานได	เพลิดเพลินเต็มที่กับเครื่องเลนนานาชนิดทาน

สามารถทานอาหารไดสะดวกสบายกับรานอาหารและภัตตาคารมากมายภายในดิสนียแลนด

	พักที่	Stanford	Mongkok	Hotel	หรือเทียบเทา

1	ใน	5	ของดิสนียแลนดทั่วโลก	เป็นนองใหมสุดจากทั้งหมด	สามารถเดินทาง
ไปไดสะดวกที่สุด

ชวงเชา	
อาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(แบบติม่ซํา)
หลังอาหาร	นําทานชมทิวทัศนรอบเกาะฮองกงผานชมยานธุรกิจการคาตางๆ	อันทันสมัย
เดินทางสู	วัดแชกงหมิว”	เป็นวัดทีเ่ชื่อกันวาถาหมุนกังหัน	3	รอบจะขับไลสิง่ชัว่รายหรือสิง่ไมเป็น

มงคลออกไปและนําแตสิง่ดีๆเขามาในชีวิต	ซึง่ชาวฮองกงนิยมไปสักการะทีว่ัดแหงน้ีเป็นจํานวน
มาก
จากน้ันนําทานสู	รีพัลสเบยหรืออาวน้ําตื้น	ซึ่งชื่ออาวน้ีไดมาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษา

การณอาวอาวดานน้ีเป็นอาวน้ําตื้น	ซึ่งไดรับความนิยมจากคนฮองกงเองที่มาเที่ยวพักผอน	ซึ่งดานหน่ึงของอาว
มีวัดเจาแมกวนอิม	ถือเป็นวัดสําคัญอีกวัดหน่ึงของเกาะฮองกง	สรางในปี	ค.ศ.1993	โดยแตละปีมีนักทองเที่ยว
จํานวนมากมา	ขอพรเจาแมกวนอิม,เจาแมทับทิมและเทพเจาตางๆ	กอสรางประดิษฐานไวมากมาย
ตามความเชื่อถือศรัทธา	พระสังกัจจายน	บูชาเพื่อความสุข,	เจาสมุทร	เทพเจาแหงโชคการงาน	พระ
กาฬเทพเจาแหงความมัง่คัง่	มีเทพแหงวาสนา	เทพแหงดวงชะตา	รวมทัง้กามเทพ	ทีมี่วิธีการ
เสีย่งทายดวยดายแดง	และอธิษฐานดวยการลูบคลําหินกอนกลมอยางตัง้ใจ
จากน้ันนําทานสู	โรงงานจิวเวลรี	่ทีโ่ดงดังทีสุ่ดบนเกาะฮองกงของ	บริษทั	ฮองกง	จิวเวลรี	่กรุป	จํากัด

ไดเกิดแรงบันดาลใจ	นํากังหัน	มาพลิกแพลงเป็น	จี้	ลอมเพชร	โดยเชิญซินแสชื่อดัง	มาจัดวาง
ตําแหนงของเพชรแตละเม็ด	ซึง่ถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุยซึ่งจําลองเลียนแบบมาจาก	“แซกง
เมีย๋ว”	กังหันใหญ	4	ใบพัดที่ชาวฮองกงเลื่อมใสศรัทธา	ที่	“วัดเชอกุง”	ซึ่งเป็นวัดที่ดังมากและมีตํานานความเชื่อ
มายาวนานวา	คนที่มีเคราะหเมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแลว	จะทําใหชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดี
และสามารถพัดเอาสิ่งชั่วรายตางๆ	ออกไปได
อาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังอาหารอิสระใหทานไดชอปป้ิงเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย	ยานถนนนาธาน	เชน	น้ําหอม	นาฬิกา

กระเป าหนังยีห่อตางๆ	หรือชอปป้ิงสินคา	BRAND	NAME	ชัน้นําทีมี่ใหทานเดินเลือกชอปป้ิงมากกวา
700	รานคา	อาทิ	GIORGIO	ARMAI,	EMORIO	AMANI,	DKNY,	ESPRIT,	MARK	&	SPENSOR	ของฝาก
หนูๆที	่Toy‘	RUs	จากทั่วโลกอิสระตามอัธยาศัย	....	ไดเวลานัดหมาย
นําทานเดินทางสูทาเรือเฟอรรี่

ชวงคํ่า
18.00	น.	นําทานเดินทางสูมาเกาโดยเรือเฟอรรีอ่ันทันสมัย	โดยใชเวลาการเดินทางประมาณ	1

ชม.การเดินทางโดยเรือเฟอรีผู่เดินทางทุกทานตองลากกระเป าสัมภาระลงเรือดวยตัวทานเอง



19.00	น.	ถึงมาเกา	ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสูที่พัก	THE	VENETIAN	MACAO	RESORT
HOTEL	โรงแรมหรูระดับ	6	ดาว	ใหทุกทานไดอิสะอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อสัมผัสบรรยากาศของ
ลาสเวกัสแหงใหมของเอเชีย	ภายในพรอมสรรพดวยสิง่อํานวยความสะดวกทีใ่หความบันเทิง	และ
ชอปป้ิงทีแ่กรนดคาแนลชอป	พบกับรานคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายกวา	350	ราน	ใหทานไดสัมผัส
กับภัตตาคารกวา	30	แหงเพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ	ที่ทานชื่นชอบ
ทานสามารถนัง่เรือกองโดลาลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม	(คาบริการไมรวมอยูในราคา

ทัวร)	หรือจะเสี่ยงโชคที่คาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด	4	โซนใหญ
อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกสบายของทุกทาน	ใหทุกทานไดมีเวลาภายในเวเนเชีย่นอยาง

เพียงพอและเพลิดเพลินตอการชอปป้ิง
ทีพ่ัก	The	Venetian	Macau	Hotel	&	Resort	ระดับ	6	ดาว	

	อาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(แบบติ่มซํา)

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

	อาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน	และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจม
ซาจุย

http://www.venetianmacao.com/


การลองเรือกอนโดลาคาบริการไมรวมอยูในราคาทัวร
อิสระอาหารเย็น

	พักที่	The	Venetian	Macau	Hotel	&amp;	Resort	ระดับ	6	ดาว	หรือเทียบเทา

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟ ต	นานาชาติ	ณ	ภัตตาคาร	Cafe’	Deco	ภายในเวเนเชีย่น
จากน้ันนําทานสัมผัสกับเมือง	มาเกา	ดินแดนแหงการพนันและคาสิโนนามระบือ	นอกจากน้ี	มาเกามีภาพ

ความงามแหงศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกใหไดชื่นชมและยังมีมนตเสนหแหงความเชื่อและ
ศรัทธาทางศาสนา	ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอยางกลมกลืน	กวาจะเป็นชื่อ	“มาเกา”	มีทีม่าจาก	“อาม
า”	องคเทพธิดาแหงทองทะเลผูศักดิส์ิทธิ	์ตามตํานานเลาสืบตอกันมาวา	“อามา”	มีพระนามเดิมวา
“หลิงมา”	หญิงสาวชาวฟูเจี้ยนทีว่ันหน่ึงเธอตองการขามฝ่ังมายังคาบสมุทรดอกลิลลีข่าว	หรือ	“เอา
เหมิน”	ตามชื่อในภาษาจีน	
นําทานผาน	เจาแมกวนอิมริมทะเล	ซึ่งโปรตุเกสสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใหกับมาเกา	เน่ืองในโอกาสที่สง

มอบ	มาเกาคืนใหกับจีน
นําทานสู	วัดเจาแมกวนอิม	นมัสการเจาแมกวนอิมทีเ่กาแกทีสุ่ดในมาเกามีอายุราว	600	กวาปี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังอาหารนําทานเดินทางสู	โบสถเซนตปอล	โบสถเกาแกซึ่งมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรป
นําทานสูจุดกําเนิดแหงมาเกา	ณ	ซากประตูโบสถเซนตปอล	ซึ่งโบสถแหงน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนา

แหงแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล	ตอมาในปี	ค.ศ.1835	เกิดเพลิงไหมอยางรุนแรงทําใหโบสถ
เซนตปอลคงเหลือแคเพียงบานประตูและบันไดทางเขาดานหนาที่สงางาม
จากน้ันนําทานสู	เซนาโดแสควร	เซ็นเตอรพอยทแหงมาเกา	ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้อง

เป็นลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปัตยกรรมสไตลโปรตุเกส	อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและชอปป้ิงสินคาที่มีชื่อเสียง
และสินคาแผงลอยมากมาย
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการทองเทีย่วของแตละทาน
ไดเวลานัดหมาย	นําทุกทานเดินทางสูทาเรือเฟอรี	่เพื่อเดินทางสูสนามบินฮองกง
15.55	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินฮองกง	โดยเรือเฟอรี่	อันทันสมัยและสะดวกสบาย	(ใชเวลาในการ	เดิน

ทาง	1	ชั่วโมงโดยประมาณ)

ชวงคํ่า
21.50น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	เที่ยวบินที่	EK385



23.45น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟต	นานาชาติ	ณ	ภัตตาคาร	Cafe’	Deco	ภายในเวเนเชี่ยน

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญที่ตั้งอยูที่บริเวณศาลเจาที่ตั้งอยูบนอาวรี
พัลสเบยและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล	ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อ
กันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้	3	ปี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นซากของโบสถที่มีอายุเกาแกและสวยงาม	เคยเป็นโบสถและโรงเรียน
เซนตปอล	ซึ่งเป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

เป็นจตุรัสที่อยูในเมืองมาเกา	ซึ่งตั้งชขื่อตามสถานที่นัดพบของชาวโปรตุเกส
และจีน	เคยมีรูปป้ันขนาดใหญ

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยวของแตละทาน



1.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิไ์มอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืนได	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
2.	***	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ในการปรับเปลีย่นวิธีการเดินทางขึ้นนองปิง	ในกรณีทีก่ระเชาปิดปรับปรุง

หรือสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยจากทางเจาหนาทีไ่มอนุญาติใหขึ้นเพราะถือหลักความปลอดภัย	ดังนัน้
จะไมมีการคืนเงินทุกกรณี	***

3.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	ตัว๋เครื่องบินเป็นราคาพิเศษกรณีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน,คืนเงินและไมสามารถ

เปลี่ยนชื่อได
5.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯทาง

บริษทัจะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนแลวทั้งหมด
6.	กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนใขการเดินทางอยางถองแท	จนเป็นที่พอใจแลวจึงวางมัดจํา
7.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบิน	หรือคามัดจําทีพ่ัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม	อาจขอคืนเงินได	รวมถึงเทีย่วบิน
พิเศษเชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋
เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ
8.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงิน

ตราตางประเทศและจากการปรับขึน้คาน้ํามันและภาษีของสายการบิน
9.	รายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมทั้งน้ีจะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทาง

เป็นสําคัญ
10.	บริษทัฯเป็นเพียงตัวแทนสายการบิน,	โรงแรม,	ภัตตาคาร	หรืออื่นๆ	ไมอาจจะรับผิดชอบตอปัญหา	นัดหยุดงาน

การเมือง	ความลาชา	การจราจร	หรือภัยธรรมชาติ	แตยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี	เพื่อใหทานเกิดประโยชน
และความสุขในการทองเที่ยว	การยกเลิกเที่ยวบิน	หรือความผิดพลาดของสายการบิน	แตทางบริษทัจะแกไขใหดีที่สุด
11.	หากเกิดกรณีทรัพยสินหรือเอกสารสวนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร
12.	หรือคณะที่สูญหายใหถือเป็นความรับผิดชอบสวนบุคคล
13.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวรตามความจําเป็นและเหมาะสม
14.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเน่ือง	มาจากภัยจลาจล	ประทวง	ความไมสงบทางการเมือง
15.	กรุณาตรงตอเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
16.	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหากผูรวมเดินทางไมถึง	10	ทาน	หาผูรวมเดินทาง
17.	****	ออกเดินทางขั้นตํ่ า	10	ทาน	(ไมมีหัวหนาทัวร)	15	ทานขึน้ไป	(มีหัวหนาทัวร)
18.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนวันเดือนทางของทาน	ในกรณีกรุปไมสามารถออกเดินทางได
19.	การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล	เพื่อเป็นการสงเสริมการทองเที่ยวดัง

กลาว	คือรานหยก	รานบัวหิมะ	รานผาไหม	รานขนม	รานจิวเวอรรี	่แตไมไดมีการบังคับซื้อ	หากทานใดไมเขาราน
ดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว
20.	***ในกรณีทีลู่กคาจองทัวรและชําระคามัดจําแลว	ถือวาทานไดยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่

บริษทัแจงขางตน**

1.	กรุณาชําระคามัดจําทานละ	10,000	บาท	ทันทีหลังจากทําการจอง	พรอมแฟกซหรืออีเมลล	หนาพาสปอรตที่
ชัดเจน	เพื่อทําการจอง
2.	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง	15	วัน	หากไมมีการชําระมัดจําถือวาการจองไมสมบูรณ	บริษทัขอสงวนสิทธิ ์

สําหรับผูที่วางมัดจํากอน

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับเสนทางและสายการบินตามที่รายการระบุ	ชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมคณะ	และคาภาษี
สนามบินทุกแหงที่มี
2.	คาที่พักตามระบุในรายการ	หองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเทา	**กรุณาระบุลักษณะหองทีคุ่ณ

ตองการเพื่อความสะดวกสบายของตัวทานเอง	TWN	/	DBL	/	SGL	/	TRP	หากไมมีการระบุ	ทางบริษทั	ขอ
อนุญาตจัดเป็นเตียง	Twin	ใหกับผูเขาพักสําหรับ	The	Venetian	Macau	Resort	บริษทัสวงนสิทธิใ์นการจอง



หองเป็นแบบ	Royale	Suite	ทุกหอง
3.คาอาหารที่ระบุในรายการ
4.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
5.	คารถรับ-สงและนําเที่ยวตามรายการ
6.	หัวหนาทัวร	นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
7.	คาน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง	30	กิโลกรัม
8.	ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพท	คาซักรีดเสื้อผา	คามินิบารในหอง	รวมถึงคา
อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(หากตองการสั่งเพิ่มกรุณาแจงหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
2.	คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติหรือตางดาว
5.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%(คิดคํานวณจากคาบริการ	กรณีตองการใบกํากับภาษี)คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	(คํานวณ

จากคาบริการ)
6.	คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถประมาณคนละ	120HKD/ทริป	เด็กและผูใหญจายเทากัน	ยกเวนเด็กทารก

หนังสือเดินทางตองมีอายุใชงาน	ไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อการ
ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6เดือน	บริษทัไมรับผิดชอบหากไมเหลือถึงและ
ไมสามารถเดินทางได)

***	ราคาทัวรดังกลาว	ไมมีของสมนาคุณแจก	อาทิ	หมวก	หรือ	กระเป า	***

1.	ยกเลิกกอนเดินทาง	30วัน	คืนเงินมัดจําบางจํานวน	หากมีการเกิดคาใชจาย	เชน	ทางบริษทัไดมัดจําตัว๋กับสาย
การบินแลว	หรือ	ทางบริษทัไดมีการการันตีโรงแรมกับแลนดทางเมืองนอกแลว	
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-29วัน	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บมัดจํา	80%	ของจํานวนเงินมัดจํา
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง	1-15วัน	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําทุกกรณี	ยกเวนกรณีหาคนมาเดินทางแทนได

และตองมีคาใชจายเพิ่มเติมกรณีตัว๋เครื่องบิน/ตัว๋เรือ	ไดทําการออกแลวและตองทําการแกไขชื่อ


