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ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี 
 

 

 

สมัผสับรรยากาศลาสเวกสัของเอเซีย "THE VANETIAN" 

เกาะลนัเตา  นมสัการพระใหญ่โป๋หลิน 

นมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิมริมทะเล  วดัเจา้แม่กวนอิม 

ซากวิหารโบสถเ์ซ็นพอลล ์  ชอ๊ปป้ิงเซนาโดสแควร ์

นัง่พีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง 

หาดรีพลสัเบย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิม 

เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย  เทพเจา้แห่งโชคลาภ 

แกช้ง หมุนกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมวิ 

ดูยงิไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT 

สุดฟินส.์..ทานอาหารทะเลหมู่บา้นชาวประมงลียุนมุน 
 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) AIRBUS A380 

บินหรูเคร่ืองบิน  2 ชั้นล าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

พกัสบายทีฮ่่องกงกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
ฮ่องกงพกัใจกลางแหล่งช๊อปป๊ิงจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน 

EATON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / KIMBERLEY  HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 

 

มาเก๊าพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
GOLDEN  DRAGON  HOTEL / GOLDEN CROWN CHINA HOTEL / TAIPA SQUARE HOTEL 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก าหนดการเดนิทาง & อตัราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
รำยละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่ำน 
พักเดี่ยว 

เด็ก 1 ท่ำนพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  

(เสริมเตียง) 

เด็ก 1 ท่ำนพักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่ำน  

(ไม่เสริมเตียง) 

  27-30  มกรำคม  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 

ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 

 

   22,900 8,000 21,900 20,900 

     3-6  กุมภำพันธ์  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 

ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 

 

   22,900 8,000 21,900 20,900 

 17-20 กุมภำพันธ์  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 

ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 

 

   22,900 8,000 21,900 20,900 

  1-4  มีนำคม  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 

ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 

 

   22,900 8,000 21,900 20,900 

10-13  มีนำคม  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 

ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 

 

   22,900 8,000 21,900 20,900 

17-20  มีนำคม  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 

ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 

 

   22,900 8,000 21,900 20,900 

22-25  มีนำคม  2561 
ขาไป   EK384 (13.45-17.30) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 

 

   22,900 8,000 21,900 20,900 

29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 

 

   22,900 8,000 21,900 20,900 

  7-10  เมษำยน 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 

 

    26,900 9,000 25,900 24,900 

  8-11  เมษำยน 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 

 

    26,900 9,000 25,900 24,900 

 10-13  เมษำยน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
    26,900 9,000 25,900 24,900 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
รำยละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่ำน 
พักเดี่ยว 

เด็ก 1 ท่ำนพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  

(เสริมเตียง) 

เด็ก 1 ท่ำนพักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่ำน  

(ไม่เสริมเตียง) 

 

 13-16  เมษำยน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
    28,900 10,000 27,900 26,900 

15-18  เมษำยน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
    28,900 10,000 27,900 26,900 

 21-24  เมษำยน 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 

 

    23,900 9,000 22,900 21,900 

28  เม.ย. - 1 พ.ค.2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 

 

    23,900 9,000 22,900 21,900 

(Option ม.ค-มี.ค. ..Ocean Park เพิม่อกี  2,500 บาท..รวมรับ-ส่ง 
/ DisneyLand Hongkong เพิม่อกี  3,300 บาท..รวมรับ-ส่ง) 

(Option เม.ย. ..Ocean Park เพิม่อกี  3,000 บาท..รวมรับ-ส่ง 
/ DisneyLand Hongkong เพิม่อกี  4,000 บาท..รวมรับ-ส่ง) 

 
รายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทาง 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT - อสิระช้อปป้ิงเลดีม้าเกต็ &เทมเป้ิลสตรีท 

10.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4  ประตูหมายเลข  9 แถว   T  
เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจา้หน้าที่และหัวหน้าทวัร์จากทางบริษทัคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน
ในดา้นตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระในการเดินทาง   

13.45 น.  น าทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
17.30 น.  การเดินทางใช้เวลา 3 ช่ัวโมง  เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทนัสมยั

ดว้ยเทคโนโลยแีละส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ผา่นการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมือง   
จากนั้น น าท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั น าท่านขา้มสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็น

สะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล์)เช่ือมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์
เนชัน่นอลแอร์พอร์ตกบั ตวัเมือง ตวัสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนตว์ิ่งส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ 
(MTR) กบัแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานซิงหม่าน้ีไดถู้กคดัเลือกให้เป็นสัญลกัษณ์
ของคู่รักทัว่โลก  จากนั้นน าท่านสู่ปากอ่าววคิตอเรียซ่ึงเป็นจุดชมววิที่นกัท่องเที่ยวช่ืนชอบอีกแห่งหน่ึงของฮ่องกง  
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จากนั้น น าท่านชม SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบนัทึกโดย “กิน

เนส เวลิด์ เรคคอร์ด” ซ่ึงการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งดว้ยไฟสีต่างๆ ร่วมดว้ยการยงิเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคาร
ชั้นน ากวา่ 40 แห่ง โดยเวลาที่ใช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที 

 
 

 

 

 

 
ค า่ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทะเลลียุนมูน  ( 1 ) 
 

 

 

 

จากนั้น ใหท้่านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือบางท่านที่ตอ้งการชมทศันียภาพเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่านสามารถเดินชม
บรรยากาศวถีิชีวติยามค ่าคืนของคนฮ่องกงไดเ้ลย เน่ืองจากโรงแรมพกัอยูใ่นยา่นชอ้ปป้ิง 

 ฮ่องกงพักที่    EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ    
NOVOTEL  NATHAN   HOTEL    เท่าน้ัน 

วนัทีส่อง   (นั่งรถรางพคีแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพคี (สูงสุด) – รีพสัเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์ร่ี –  วดัแชกงหมวิ – 

นองปิง & พระใหญ่โป๋หลนิ – ซิตีเ้กท เอาท์เลต  

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบต่ิมซ าต้นต าหรับของฮ่องกง ( 2 ) 
จากนั้น น าท่านเดินทางโดย รถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกงกบัความ

สูง 396 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล สัมผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของตึกพีคทาว
เวอร์ อาคารรูปร่างคร่ึงวงกลมที่มีเอกลกัษณ์เด่นที่สุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะอยา่งชดัเจน  ทั้งน้ียงัต่ืน
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ตากบัตึกระฟ้าที่สูงตระหง่าน  และอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า  ตึกไชน่า
แบงคแ์ละตึกอ่ืนๆ อนัเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้นน าของฮ่องกง  พร้อมทั้งถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ   และเลือก
ซ้ือของที่ระลึกของฮ่องกงนานาชนิดจากร้านคา้ภายในอาคารเดอะพีคได้อีกด้วย และในบริเวณเดียวกัน ยงัมี
พพิธิภณัฑม์าดามรุสโซ ซ่ึงเป็นพพิธิภณัฑหุ่์นจ าลองเสมือนจริงของดารา นกัแสดง และผูมี้ช่ือเสียงของฮ่องกง และ
ทัว่โลก  ใหท้่านไดเ้ขา้เยีย่มชมอีกดว้ย (ในการเขา้พพิธิภณัฑท์่านตอ้งเสียค่าตัว๋เขา้ชมเอง)  

จากนั้น น าท่านสู่ “อ่าวรีพัสเบย์” น าท่านนมสัการและขอพรอนัศกัด์ิสิทธ์ิ จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ซ่ึงเป็นปางประทานพร  
ซ่ึงศกัด์ิสิทธ์ิมากและมีความประณีตงดงาม ซ่ึงองคท์่านตั้งอยูบ่นฐานบวั และ “เจ้าแม่ทับทิม” เพื่อเป็นที่ยดึเหน่ียว
จิตใจและขอใหก้ารเดินทางทุกคร้ังปลอดภยั พร้อมกบั นมสัการเทพเจา้แห่งโชคลาภ “ไฉ่ซ้ิงเอีย้” ที่มีช่ือเสียงว่าใคร
ไดม้าสมัผสัท่านจะไดรั้บแต่เงิน ทอง กลบับา้น  โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแลว้ก ามาใส่ในกระเป๋าของ
ตวัเอง เหมือนกบัเป็นเคล็ดวา่ใหเ้งินทองไหลเขา้สู่กระเป๋าของเรา บางคนก็จะลูบกอ้นทองที่อยูด่า้นขา้งองคท์่านแลว้
ก ามาใส่กระเป๋าของเราอีกคร้ัง  หรือท่านไหนที่มีบุตรยาก แต่งงานแลว้ยงัไม่มีบุตรให้มาขอพร“องค์สังกัจจาย(องค์ 
Baby Buddha) ” จะประสบความส าเร็จเกือบทุกคน และมีความเช่ือที่วา่ถา้หากลูบทอ้งซา้ยจะไดลู้กชาย ถา้ลูบทอ้ง
ขวาจะไดลู้กสาวอีกดว้ย  

จากนั้น น าท่านเดินขาม “สะพานต่ออายุ” ซ่ึงชาวฮ่องกงเช่ือกนัวา่ถา้ขา้มสะพานน้ีไดจ้ะสามารถต่ออายไุด ้ และเม่ือเราขา้ม
สะพานมาแลว้จะเป็นลานกวา้งที่เตม็ไปดว้ยเซียนและเทพเจา้มากมาย ซ่ึงรวมถีง “องค์เทพเจ้าแห่งความรัก” หนวด
เครายาว ๆ ในมือท่านจะมีหนังสือเล่มใหญ่ ขา้งๆ องคท์่านจะมีหินด ากอ้นโตให้ท  าการอธิษฐาน  แลว้ท าการลูบ
กอ้นหินซ่ึงจะน าพาใหพ้บคู่  ส่วนท่านที่มีคู่อยูแ่ลว้เม่ือไหวข้อพรท่านแลว้ก็ท  าให้รักมัน่คงและยาวนาน   หลงัจาก
นั้นน าท่านเยีย่มชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์รี (HKJ)  ที่ขึ้นช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที่ไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 ) 
จากนั้น น าท่านสู่วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เม่ือ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมที่วดัน้ีเป็นวดัเล็ก ๆ เป็นวดัที่เก่าแก่และอนุรักษ์

โบราณสถานซ่ึงอยูท่างดา้นหลงัของเรือนใหม่ วดัเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเน้ือที่ 50,000 ตารางฟุต ดา้น
ในมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่านแชกงซ่ึงเป็นเทพประจ าวดัแห่งน้ี ซ่ึงทาง ดา้นขา้งมีอาวธุรบของทหารแบบโบราณ และ
มีกงัหันอยูห่ลายตวั มีกลองดา้นละตวั ประชาชนที่เขา้วดัแชกงจะตอ้งหมุนกงัหัน หรือที่เรียกว่า "กงัหันน าโชค" 
เพือ่หมุนแต่ส่ิงดี ๆ เขา้มาในชีวติ และปัดเป่าส่ิงที่ไม่ดีออกไป โดยความหมายของ ใบพดัทั้งส่ีดงัน้ี 

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 
ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืน 
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 
ใบที่ 4. คดิหวังส่ิงใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

  และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลมืจะต้องตีกลองให้เสียงดังสน่ันเพือ่ความเป็นสิริมงคล 
จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่เกาะลนัเตาซ่ึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่า “หมู่บ้านนองปิง”  โดยน าท่านน่ังรถบัสของทาง

นองปิงขึ้นไป (เน่ืองจากกระเช้าปิดซ่อมแซมเพื่อเปลี่ยนสายเคเบิล้เป็นระยะเวลา 5 เดือน)ระหวา่งทางท่านจะไดช้ม
ทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทางถึงบริเวณหมู่บา้นนองปิง  ซ่ึงจะมีร้านคา้ ร้านขายของฝากของที่ระลึกหลาย
ประเภท  แลว้พาท่านเดินต่อไปยงัทางขึ้นบนัได 268 ขั้นสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ประดิษฐานอยูคู่่กบัวดัโป๋หลิน 
เหนือระดบัน ้ าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสร้างจากการเช่ือมแผ่นสัมฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสูง 34 เมตร 
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มูลค่าการก่อสร้าง 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง องคพ์ระนั่งอยูบ่นกลีบดอกบวั ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ดา้นซ้าย
ไวบ้นตกั พระเนตรมองลงมาดว้ยความเป่ียมเมตตา   

จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้ง ซิตีเ้กท เอาท์เลต ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้านคา้ Outlet แบรนด์ดงัทั้งหลายไม่วา่จะ
เป็น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนดด์งัระดบัโลกอีกมากมายซ่ึงลดราคามากถึง 70% ให้
ท่านไดเ้ลือกช๊อปไดอ้ยา่งอิสระ 

ค า่            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 4 ) 
 ฮ่องกงพกัที่    EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ    

NOVOTEL  NATHAN   HOTEL    เท่านั้น  
 

วนัทีส่าม   ฮ่องกง –  มาเก๊า - นมสัการเจ้าแม่กวนอมิริมทะเล – วดัเจ้าแม่กวนอมิ - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโดส

แควร์ - THE VENETIAN    
 

 
 

 

 

 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบต่ิมซ าต้นต าหรับของฮ่องกง ( 5 ) 

(ท่านสามารถแบ่งสมัภาระใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็กพอเหมาะส าหรับคา้งคืนมาเก๊า  1 คืน ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝาก
ไวท้ี่โรงแรมที่ฮ่องกง)  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมือง มาเก๊าโดยเรือเฟอร์ร่ี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 
จากนั้น น าท่านผ่านชมวิวของเกาะมาเก๊า ซ่ึงจะผ่านชมจุดส าคญัๆต่าง เช่น มาเก๊าทาวเวอร์ ที่มีความสูงถึง 338 เมตร และ

แวะถ่ายรูปป้ันองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองคเ์จา้แม่กวนอิมปรางคท์องสัมฤทธ์ิประทบัยนืบนโคมทรงดอกบวั 
มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตนั เป็นองค์เจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึงผสมผสานระหว่างจีนกบัโปรตุเกส ซ่ึงพระ
พกัตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กบัจีน เพื่อ
คนใหรุ่้นหลงัไดร้ะลึกถึง และภายใตรู้ปป้ันยงัจดัเป็นพพิธิภณัฑท์ี่จดัแสดงถึงประวติัความเป็นมา และวตัถุประสงค์
ในการก่อสร้างองคเ์จา้แม่กวนอิมองคน้ี์  

จากนั้น น าท่านแวะซ้ือขนมของฝากจากมาเก๊าประกอบดว้ย ขนมทองพลบั ทองมว้น ขนมผวัจ๋า ขนมเมียจ๋า และหมูหวาน
หมูแผน่  แลว้น าท่านสู่  วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมยัศตวรรษที่ 13 
ภายในวดัมีแท่นบูชาสวยงาม ส าหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปป้ันทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป 
นอกจากน้ียงัเป็นที่ประดิษฐานขององคพ์ระพทุธรูปปางนิพพานประทบัอยูใ่นดอกบวั และให้ท่านนมสัการองคเ์จา้
แม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอาย ุ600 กวา่ปีในชุดเจา้สาวของจีนที่ตดัเยบ็ดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม 
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จากนั้น น าท่านสู่โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเม่ือตน้ศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์และเป็น
สัญลักษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินแดน
ตะวนัออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรง ท าให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ดา้นหน้า และ
บนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ที่สง่างาม หลงัจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจากน้ีดา้นหลงัโบสถ์ยงัมีการจดั
พพิธิภณัฑท์างศาสนาขึ้นและยงัมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนผูก่้อตั้งโบสถ ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาว
คริสต ์ญี่ปุ่ น และเวยีดนาม ที่เสียชีวติเม่ือคราวที่เกิดเพลิงไหมค้ร้ังยิง่ใหญ่  

จากนั้น น าท่านเดินสู่ยา่นการคา้ส าคญัของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยทม์าเก๊า เรียกว่า เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นดว้ยพื้นถนนที่
ปูลาดดว้ยกระเบื้องเป็นลอนคล่ืน เปรียบเสมือนทอ้งทะเลอนัอุดมสมบูรณ์ ลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์
โปรตุเกส  อิสระให้ท่านไดเ้ดินเที่ยวและเลือกซ้ือสินคา้ที่มีช่ือเสียง เช่น เส้ือผา้สินคา้แบรนด์เนมหลากหลายยีห่้อ 
อาทิเช่น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 6 ) 
จากนั้น น าท่านสัมผสัความอลงัการของโรงแรมที่มีช่ือเสียงที่สุดในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเซ่ียน  (The Venetian Macau 

Resort)ตั้งอยูบ่นที่ดินที่ถูกถมทะเลเรียกว่า โคไท เช่ือมระหว่างเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พื้นที่ของรีสอร์ทมี
ขนาด 10.5 ลา้นตร.ฟุต ปดว้ยกวา่ห้องพกั 3,000 ห้อง มีร้านคา้สินคา้ชั้นน ากว่า 350 ร้านคา้ และโดดเด่นดว้ยเน้ือที่
เพือ่การเส่ีย งโชคซ่ึงรวมถึงโต๊ะเส่ียงโชคกว่า 800 โต๊ะและเคร่ืองเส่ียงโชคอนัล ้ าสมยักว่า 1,500 เคร่ือง ภตัตาคาร
ร้านอาหารกว่า 20 แห่ง ยงัมีศูนยป์ระชุมที่จุผูค้นไดถึ้ง 15,000 ที่นั่ง สัมผสับรรยากาศเวนิส ล่องเรือกอนโดล่าใน
ดินแดนเวนิสแห่งตะวนัออก ซ่ึงภายในจะมีส่ิงบนัเทิงหลากหลายให้ท่านเลือกอาทิ เช่น ร้านขายสินคา้ ร้านอาหาร 
หรือจะเป็นโชวต่์าง ๆ ที่ท่านสามารถเลือกชมได ้(การล่องเรือและโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง)  

ค า่ รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร  ( 7 )    
 มาเก๊าพักที่   GOLDEN DRAGON HOTEL / GOLDEN  CROWN  CHINA HOTEL /  

CASA  REAL HOTEL  หรือ TAIPA SQUARE  HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีส่ี่    มาเก๊า – ฮ่องกง - ช้อปป้ิงนาธาน  –  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  
 

 
 

 
 

 

 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ( 8 )  
จากนั้น เดินทางสู่เมือง ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์ร่ี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
 ท่านที่ซ้ือออฟช่ันต๋ัวดิสนีย์แลนด์พร้อมรับส่ง  หรือ ท่านทีซ้ื่อออฟช่ันต๋ัวโอเซ่ียนปาร์คพร้อมรับส่ง 

ไกดจ์ะน าท่านเดินทางโดยรถโตโยตา้ ALPHARD  (กรณีมีลูกคา้ซ้ือออฟชัน่ 2-6 ท่าน) 
หรือนัง่รถบสัเล็ก  (กรณีมีลูกคา้ซ้ือออฟชัน่เกิน 6 ท่าน) ส่งท่านถึงหนา้ประตูสวนสนุกพร้อมนดัเวลารับกลบั 



 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 
 

8 

และ ส่วนท่านที่ไม่ไดซ้ื้อออฟชัน่เพิม่อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทาง
บา้น ณ แหล่งชอ้ปป้ิงของฮ่องกงยา่นจิมซาจุ่ยและโอเซ่ียนเทอร์มินอล สนุกสนานกบัการเลือกสินคา้ราคาพเิศษ อาทิ
เช่น เส้ือผา้ ,รองเทา้ ,กระเป๋า ,เขด็ขดั,น ้ าหอม สินคา้แบรนดช่ื์อดงัต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL, TOY R’US ,BOSSINI , 
GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000  ส่งทา้ยก่อนอ าลาฮ่องกง 

*** อิสระอาหารเที่ยงและเยน็ เพือ่ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ไดจุ้ใจ 
*** กรุณาตรงต่อเวลานดัหมายเพือ่เดินทางสู่สนามบิน 

21.15 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส์  (Emirates)  เที่ยวบินที ่ EK385  / บริการอาหารเช็ท หญ่พร้อมเคร่ืองดื่ม
ไวน์  เบียร์  น ้าอัดลมบนเคร่ือง 

23.15 น.   ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ช่ังโมง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชั้น 2  โดยสวสัดิภาพ 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 
รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะชั้นทศันาจรตามรายการ  
   (กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือตอ้งซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน 
2. ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง 
3. ค่าน ้ าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
4. ค่าที่พกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุอยูใ่นรายการ  
6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
7. ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยูใ่นรายการ  
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  
    (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม    
1. ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)  
     (สายการบินเอมิเรตส์ 30 กิโลกรัมต่อท่าน (ก่ีใบก็ได)้ ส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 683 บาท)   
     (กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่เกิน 24 น้ิวท่านตอ้งเสียค่าระวางน ้ าหนกั (บนเรือฮ่องกง-มาเก๊า) 25 ดอลล่าฮ่องกงต่อใบ/ต่อขา) 
2. ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ก่อนการเดินทาง  
3. ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ    
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า /พนกังานเสิร์ฟ ฯลฯ 
5. ค่าท าหนงัสือเดินทางและค่าแจง้เขา้-ออกคนต่างดา้วหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่พงึใช ้ 
6. ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดบริการ 



 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 
 

9 

7. ค่าธรรมเนียมมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขบัรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวนัต่อคน รวม 4 วนั 80 ดอลล่าร์
ฮ่องกง เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก / หวัหนา้ทวัร์แลว้แต่สินน ้ าใจของท่าน ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินน ้ าใจ
ของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิป) 
 
เอกสารที่ต้องใช้ 
    พาสปอร์ตไทยอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือนถ่ายเอกสารส าเนาหนา้พาสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนมายงับริษทั 
กรณคีณะออกเดินทางได้   
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร์)       
2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 4-9 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์แต่มีไกดร์อรับที่สนามบินฮ่องกง) 
3.  คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 1-3 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ส ารองที่นัง่พร้อมช าระค่ามดัจ าท่านละ  5,000 บาท , หยดุยาวสงกรานต ์ 7-10,8-11,10-13,13-16,15-18 เม.ย. 10,000 
บาท หากยงัไม่ช าระค่ามดัจ าถือวา่การจองไม่สมบูรณ์ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ส าหรับผูท้ี่วางมดัจ าก่อน ส่วนที่เหลือช าระก่อน
การเดินทาง10 วนั 

2. กรุ๊ปจอยหนา้ร้านจ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 4 ท่านขึ้นไป บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง
ในกรณีที่ผูเ้ดินทาง (บุคคลที่มีอายตุั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 4 ท่าน 

3. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั  

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 

5. กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

6. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

7. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

8. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

9. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือได ้

10. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะ   ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 
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11. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 5,000 บาท, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100%   
       เตม็ของราคาทวัร์ 
12.  กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตวัที่ตอ้งการการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทน

ในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคนืมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้  
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจ า เพื่อประโยชน์ของท่านเอง*** 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
- กรุณาจองก่อนล่วงหน้าพร้อมช าระค่ามัดจ าท่านละ 5,000.-  
- ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
ช าระโดยเงินสด 
ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สัง่จ่ายในนามบริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 
ช าระดว้ยการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ 02-231-3399) 

ช่ือบญัชี  บริษัท เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 
      ธนาคารกรุงเทพฯ  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่  860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 
      ธนาคารกรุงไทย  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่  968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 
      ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 
      ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขที่  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 
กรณชี าระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรูด 

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะน้ันทาง
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 
เงื่อนไขการยกเลกิ 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 11 – 30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัร์ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 10 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

 
***กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด 7-10,8-11,10-13,13-16,15-18,21-24 เม.ย., 28 เม.ย-1 พ.ค. หรือกรุ๊ปเหมาส่วนตัว*** 

***ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน*** 
หมายเหตุ  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของ
สายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษา มาตรฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไว้
เหมือนเดิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบในส่วนที่เป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น 
พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

****ขอขอบพระคุณทุกทา่นที่ไดม้อบความไวว้างใจใหท้างบริษทัฯ  เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร้ังน้ี*** 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากดั 
รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 
รายช่ือผูเ้ดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามหอ้งพกั และใหช่ื้อทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อยา่งถูกตอ้งตามหนงัสือเดินทาง) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร          ไม่ทานเน้ือววั        ไม่ทานเน้ือหมู            ไม่ทานสัตวปี์ก         ทานมงัสาวรัิต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่    เดก็    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ      ผูจ้อง 
    
 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 


