
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

วันที่ โปรแกรม 
อาหาร ที่พัก 

เช้า เที่ยง ค า่ หรือเทียบเท่า 
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –  นองปิง -  x L D Eaton Hong Kong Hotel 4* 

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พกัเวเนเช่ียน 4วนั 3คืน ราคา (บาท)   29,888 

เดินทาง : พฤษภาคม –สิงหาคม62 สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ กรุ๊ปคณะ25-32 ท่าน/คณะ 

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

รถโค้ช บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถเป็นไปตามจาํนวนผูโ้ดยสาร 

อาหาร 
อาหารเชา้ 3 ม้ือ/อาหารกลางวนั 3 ม้ือ/อาหารคํ่า 1 ม้ือ   
*หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้* 

คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) 

ขาไป 
CX616 กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง  (HKG) 06.35 - 10.25 น. 
CX700 กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง  (HKG) 08.15 – 12.15 น.  

คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) 

ขากลับ 
CX613 ฮ่องกง (HKG)  -   กรุงเทพ (BKK) 18.35 – 20.35 น. 
CX617 ฮ่องกง (HKG)  -   กรุงเทพ (BKK) 21.35 – 23.30 น. 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ มอบเอกสาร และ อธิบายเพิ่มเติม (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3-4 ช่ัวโมง) 



 
 

 
 

2 วดัเจา้แม่กวนอิมรีพลสัเบย ์– วดัแชกงหมิว – ฮ่องกงจิวล่ี –
อิสระชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย –Symphony of Light 

DS x x Eaton Hong Kong Hotel 4* 

3 ฮ่องกง – มาเก๊า – โรงแรม เดอะ เวเนเช่ียน                                                                                                       DS L x The Venetian Macao Hotel & 
Resort 6* 

4 วดัเจา้แม่กวนอิม – โบสถเ์ซนตป์อล – เซนาโดส้แควร์ – 
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ      

ABF L x - 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง –  กระเช้านองปิง    (-/L/D) 

03.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัตามเวลานดัหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู6 เคาน์เตอร์ M 

สายการ บินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์(CX)   

  

 

 

 

06.35 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ CX616(0635-1025) 

10.25 น. ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองนาํท่านเดินทางสู่เกาะลนัเตา 

กลางวนั รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  มื้อที่1 

13.00 น. หลงัรับประทานอาหารแลว้ นาํท่านเดินทางไปสกัการะ พระใหญ่บนเกาะลันเตาเกาะใหญ่ที่สุดของฮ่องกง ซ่ึงมีขนาด

ใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง นาํท่าน น่ังกระเช้า ( Ngong Ping Cable Car Standard) จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง 

ใชเ้วลานัง่ประมาณ 25 นาที ท่านจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณ

ของหมู่บ้านนองปิง  (Ngong Ping Village) เป็นหมู่บา้นที่จาํลองชีวติความเป็นอยูข่องชาวจีน มีบรรยากาศสบายๆ

และมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ,หอพระพทุธประวติัที่นาํเสนอเร่ืองราวของพระพทุธประวติัจากหมู่บา้น

นองปิงเดินตรงไปท่านจะพบกบัพระพทุธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระใหญ่บนเกาะลันเตา (Tian Tan Buddha 

Statue)องคพ์ระสร้างจากการเช่ือมแผน่สมัฤทธ์ิถึง 200 แผน่ หนกั 202 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์

พนกังานตอ้นรับและหวัหนา้ทวัร์ ใหก้ารตอ้นรับพร้อมติดป้ายช่ือและรับเอกสารการเดินทาง บตัรที่นัง่บนเคร่ืองบิน และผา่นพธีิ
การตรวจคนเขา้-ออกเมือง สายการบินการจดัที่นัง่บนเคร่ืองบิน ทางสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางบริษทัไม่สามารเขา้ไปแทรกแซง

ได ้แต่จะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น อาทิเช่น กรณีขอรถวลีแชร์ หรือตอ้งการอาหารพเิศษซ่ึงตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 3 วนั

หากถึงวนัเดินทางมีลูกคา้บางท่านไม่สามารถเดินทางไดก้รุณาแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนทาํการเช็คอิน 



 
 

 
 

ไปยงัเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต ้หากไม่ไดม้าสกัการะพระใหญ่ก็เหมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ตอ้งใชเ้วลาสร้าง
นานกวา่ 12 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ รอบขา้งขององคพ์ระใหญ่มีเทวดา 6 องคก์าํลงัถวายส่ิงของ 6 ช้ินที่มีความหมายแทน

ความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซ่ึงทั้งหมดคือหนทางที่จะพาสรรพสตัวสู่์นิพพาน ดา้นล่าง
ของพระใหญ่มีอาคาร 3 ชั้น บริเวณชั้น 3 มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพทุธเจา้บรรจุอยู ่

 

 

 

 

 

*บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนวธีิการเดินทางขึ้นนองปิงในกรณีที่กระเชา้ปิดปรับปรุงหรือสภาพอากาศ
ไม่เอ้ืออาํนวย โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี* 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง ผ่านสะพานแขวนชิงหม่า  (Tsing Ma Bridge)ชมววิทิวทศัน์ อนัสวยงามขอ ง

เกาะฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุง้ ซ่ึงมาจากภาษาจีนกลาง วา่ "เซียงกัง่” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร 

หมายความวา่ "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา สืบเน่ืองมาแต่คร้ังที่กวางตุง้เป็นแหล่งปลูกไมห้อมชนิดหน่ึงส่งขายเป็น

สินคา้ออกโดยที่ตอ้งมาขนถ่ายสินคา้กนัที่ท่าเรือแห่งน้ี ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง ( Hong Kong Island),นิวเทอร์ริทอรีส์( New Territories),

เกาลูน( Kowloon),เกาะลนัเตา( Lantau Island)และเกาะเล็กๆอีก 235เกาะฮ่องกงถึงเป็นเพยีงดินแดนเล็กๆแต่ก็เป็น

เมืองที่มีประวติัศาสตร์ที่น่าสนใจ ประเพณี วถีิชีวติและความทนัสมยั 



 
 

 
 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร มื้อที่2 

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

 

 

 

 

วันที่สอง วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ -วัดแชกงหมิว-ฮ่องกงจิวลี่-อิสระช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย –Symphony of Light 

           ( B/-/-) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบต่ิมซาํ)  มื้อที่ 3 

 

 

 

 

 นาํท่านสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์หรืออ่าวน ้าต้ืน  (Repulse Bay)ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษที่มาจอดเพือ่

รักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวนํ้ าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพกัผอ่น ซ่ึงดา้นหน่ึงของอ่าว

มีวัดเทียนโฮ่ว ( Tin Hau Temple)ในวดัแห่งน้ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหลายองคป์ระดิษฐานอยูท่ ั้งโพธิสตัวก์วนอิมที่เป็นที่

เคารพศรัทธาและขึ้นช่ือเร่ืองการขอลูก องคเ์ทียนโฮ่วที่เป็นที่เคารพศรัทธาในฐานะเทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูป้กปัก

รักษาคนเดินทาง เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียที่ผูค้นนิยมมาขอโชคลาภโดยใชมื้อหรือธนบตัรลุบรูปป้ันท่าน  
องคพ์ระสงักจัจายน์ที่ชาวจีนเช่ือกนัวา่สามารถขอเพศของลูกได ้นอกจากนั้นยงัมีพระพทุธรูปแบบไทย สะพานแห่ง

การต่อชะตาที่เช่ือวา่เม่ือขา้มสะพานไปแลว้จะเป็นดินแดนแห่งสวรรคท์ี่มีสญัลกัษณ์มงคลอยูห่ลายอยา่ง เช่น แพะ

สามตวั ซ่ึงหมายถึงการเร่ิมตน้ชีวติที่ดี เทพแห่งความรัก ที่ผูค้นนิยมไปขอเร่ืองคู่ครองโดยนาํริบบิ้นสีแดงไปผกูไวรู้ป
ป้ันปลา ซ่ึงเป็นที่ช่ืนชอบของนกัท่องเที่ยวในการโยนเหรียญเขา้ปากปลาและมีอาคารคลา้ยเก๋งจีนซ่ึงมีคาํมงคล 100

ตวัอกัษรเป็นภาษจีนโบราณติดอยูห่ลายท่านนิยมไปอธิษฐานขอพรเพือ่ใหมี้ส่ิงดีๆเกิดขึ้นในชีวติ 

https://www.eatonworkshop.com/hotel/hong-kong


 
 

 
 

หลงัจากนั้นนาํท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันน าโชค (Che Kung Temple)ถา้มาวดัน้ีตอ้งอธิฐานขอในดา้น โชค

ลาภ ทรัพยสิ์นเงินทอง ธุรกิจการงานใหเ้จริญรุ่งเร่ือง มีกงัหนัทองแดงที่เช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้าย

และนาํแต่ส่ิงดีๆมาให ้และวดัน้ียงัเป็นจุดหมายของนกัธุรกิจที่อยากสมหวงัในเร่ืองงาน ทาํธุรกิจราบร่ืนเน่ืองจาก *
แชกง*ขึ้นช่ือวา่เป็นเซียนผูผ้ดุงความยติุธรรม ซ่ือสตัยแ์ละรบชนะเสมอ สาเหตุที่วดัน้ีช่ือวา่วดั *กงัหนั*เพราะเป็น

สญัลกัษณ์ในการปัดเป่าเร่ืองร้ายใหอ้อกจากผูท้ี่มาไหวน้ัน่เอง  และในวดักงัหนัยงัมีอีก 2 จุดที่หลายๆท่านอาจจะยงั

ไม่ทราบคือ จุดไหวไ้ทส่้วยเอ๊ีย หรือเทพเจา้คุม้ครองดวงชะตาอยูด่า้นซา้ยมือองเทพเจา้แชกง และเทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ีย
หรือเทพเจา้โชคลาภทั้ง 5 องคอ์ยูด่า้นขวาของเทพเจา้แชกง ในจุดน้ีมีกอ้นเงินทองแบบจีนใหเ้รานาํกลบัไปตั้งบูชาไว้

ที่บา้นไดด้ว้ย 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  ม้ือที่4 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านสู่ ร้านฮ่องกงจิวเวลร่ี (HKJ)ที่โด่งดงัที่สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษทั ฮ่องกง จิวเวลร่ี กรุ๊ป จาํกดั ได้

เกิดแรงบนัดาลใจ นาํกงัหนั มาพลิกแพลงเป็น จ้ี ลอ้มเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดงั มาจดัวางตาํแหน่งของเพชรแต่

ละเม็ด ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองรางตามหลกัฮวงจุย้ซ่ึงจาํลองเลียนแบบมาจาก “แซก๋้งเม๋ียว” กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดัที่ชาวฮ่องกง
เล่ือมใสศรัทธาที่ “วดัเชอกุง” ซ่ึงเป็นวดัที่ดงัมากและมีตาํนานความเช่ือมายาวนานวา่ คนที่มีเคราะห์เม่ือจบัใบพดั

ของกงัหนัหมุนไปโดยรอบแลว้ จะทาํใหชี้วติหมุนเวยีนไปในทางที่ดีและสามารถพดัเอาส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ ออกไปได ้

อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ย่านถนนนาธาน( Nathan Road)เสน้ทางชอ้ปป้ิงตั้งแต่จิมซาจุ่ย

ยาวจนถึงมงก๊ก โดยจะมีเส้ือผา้ยีห่อ้ต่างๆมากมายที่คนไทยคุน้เคยอยา่ง Giordano,G2000,ZARA แลว้ยงัมีร้านขายมือ

ถือ,กลอ้ง ,ร้านอาหาร และร้านขนมเป็นตน้หรือเราจะเดินขา้มไปยงัฝ่ังถนน แคนตั้น ( Canton Road) เพือ่ชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดเ์นมภายในหา้ง Harbour City แหล่งรวมสินคา้สาํหรับนกัชอ้ปป้ิงตวัยง มีแบรนดร์ะดบัโลกอยา่ง Louis 

Vuitton, Dior , Gucci , Chanel , Hermes ฯลฯก็ตอ้งมาที่ถนนสายน้ีส่วนราคาก็ถูกกวา่เมืองไทยพอสมควร แถมยงัมี

แบบใหม่ๆมาใหเ้ลือกอยา่งจุใจ หรือจะเลือกเดินต่อไปยงัOcean Terminal ซ่ึงอยูภ่ายในอาคารเดียวกนัก็ไดมี้ร้านของ
เล่นอยา่ง Toy R’us ไวค้อยเอาใจคุณหนูๆอีกดว้ย 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ***อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง*** 

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

 

 

 

 

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

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบต่ิมซาํ)   มื้อที่ 5 

10.30 น.  นาํท่าน เดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเฟอร์ร่ี อนัทนัสมยัโดยใชเ้วลาการ เดินทางประมาณ 1 ชม.  (หมายเหตุ อาจมีการ

ปรับเปล่ียนเป็นรถบสั) 

11.30 น.   เดินทางถึงมาเก๊า ผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมือง แลว้นาํท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มื้อที่6 

 

 

 

https://www.eatonworkshop.com/hotel/hong-kong


 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ที่พกั The Venetian Macao Hotel & Resortโรงแรมหรูระดบั 6 ดาว  

 ใหทุ้กท่านไดพ้กัผอ่นอิสระตามอธัยาศยัเพือ่สมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพ

ดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมายไม่วา่จะเป็นร้านคา้ ร้านอาหารมากมายและอีกหน่ึงความคลาสสิคคือการ 
ล่องเรือกอนโดลาในลาํนํ้ าแห่งเวนิส ฟังการขบัขานอนัไพเราะของนายทา้ยเรือที่ทาํหนา้ที่พาเราล่องเรือ 

**สาํหรับค่าล่องเรืออยูท่ี่ 118MOP$/ท่านต่อการนัง่เรือชมบรรยากาศเวนิสจาํลองไม่เกิน 10 นาที** 

 

 

 

 

 อิสระอาหารเยน็ เพือ่สะดวกต่อการชอ้ปป้ิงและชมความงามของโรงแรม The Venetian Macao Hotel & Resort 

ที่พกั The Venetian Macao Hotel & Resort6 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั https://www.venetianmacao.com/ 

 

 

 

 

วันที่ส่ี วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ฮ่องกง -  กรุงเทพฯ                        ( B/L/-)                                                  

เชา้ อาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์นานาชาติ  ณ  ภตัตาคาร Cafe’ Deco ภายในโรงแรม  มื้อที่ 7 

 

 

 

 

https://www.venetianmacao.com/?ds_rl=1192506&gclid=CjwKCAjwstfkBRBoEiwADTmnECPIL9EV_Zc8cZGI7-C-orOJXtWINPXMXEjf7ZrzQnqinQIbirozgxoC1qwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


 
 

 
 

หลงัรับประทานอาหาร นาํท่านสมัผสักบั เมืองมาเก๊า (Macau)ดินแดนแห่งการพนนัและคาสิโนนามระบือ 

นอกจากน้ี มาเก๊า มีภาพความงามแห่งศิลปวฒันธรรมของโลกตะวนัออกและตะวนัตกใหไ้ดช่ื้นชม ตลอดจนวถีิชีวติ

ที่ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน กวา่จะเป็นช่ือ “มาเก๊า” มีที่มาจาก “อาม่า” องคเ์ทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ ตาม
ตาํนานเล่าสืบต่อกนัมาวา่ “อาม่า” มีพระนามเดิมวา่ “หลิงม่า” หญิงสาวชาวฟูเจ้ียนที่วนัหน่ึงเธอตอ้งการขา้มฝ่ังมายงั

คาบสมุทรดอกลิลล่ีขาว หรือ “เอา้เหมิน” ตามช่ือในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากบัเรือของชาวประมงชราคนหน่ึงซ่ึง

เป็นเพยีงเรือลาํเล็กๆ ที่ยอมใหห้ลิงม่า โดยสารมาดว้ย ในระหวา่งที่เรือล่องอยูก่ลางทะเล เกิดมีพายขุึ้นอยา่งรุนแรงทาํ
ใหเ้รือหลายลาํตอ้งอบัปาง แต่ดว้ยปาฏิหาริยใ์นคาํสัง่ฟ้าของหลิงม่าทาํใหเ้รือที่เธอโดยสารมา เขา้ถึงฝ่ังไดอ้ยา่ง

ปลอดภยั ทนัทีที่หลิงม่ากา้วเทา้ขึ้นสู่ฝ่ังเธอก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าและหายลบัไป ชาวประมงทั้งหลายต่างเช่ือกนัวา่เธอ 
คือ องคเ์ทพธิดาแห่งทอ้งทะเล นบัตั้งแต่นั้นดินแดนแห่งน้ีก็ไดรั้บการขนานนามวา่ “อ่าวของ อาม่า” หรือ “อา-หม่า-

เกา” ที่เพี้ยนเสียงมาเป็น “มาเก๊า” ในปัจจุบนั  

 

 

 

 

นาํท่านผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (Kun Iam Statue)ซ่ึงโปรตุเกสสร้างขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า เน่ืองใน

โอกาสที่ส่งมอบ มาเก๊าคืนใหก้บัจีน นาํท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam TempleMacau)เป็นหน่ึงในสามวดัที่

เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊าสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13วดัแห่งน้ีมีพระสงฆจี์นจาํวดัอยูด่ว้ย เม่ือกา้วเขา้สู่ประตูก็ถือวา่กา้ว

เขา้สู่ความมงคล เน่ืองจากดา้นขา้งประตูมีทา้วจตุโลกบาลทั้งส่ีคอยปกปักรักษาวดัอยูข่า้งละ 2 ตนจุดเด่นของวดัน้ีคือ 

เร่ืองโชคลาภและการเงิน  

นาํท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซนต์ปอล  (Ruins of St. Paul's)โบสถเ์ก่าแก่ซ่ึงมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยโุรป นาํ

ท่านสู่จุดกาํเนิดแห่งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล ซ่ึงโบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของ
ชาวตะวนัตกในดินแดนตะวนัออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ. 1835 เกิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรงทาํใหโ้บสถเ์ซนตป์อล

คงเหลือแค่เพยีงบานประตูและบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ที่สง่างาม  



 
 

 
 

จากนั้นนาํท่านสู่ เซนาโด้ สแควร์ มาเก๊า ( Senado Square หรือ Senate Square) เซ็นเตอร์พอยทแ์ห่งมาเก๊า ซ่ึงโดด

เด่นดว้ยพื้นถนนที่ปูลาดดว้ยกระเบื้องเป็นลอนคล่ืนลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส อิสระใหท้่านไดเ้ดิน

เที่ยวและชอ้ปป้ิงสินคา้ที่มีช่ือเสียงและสินคา้แผงลอยมากมายเม่ือถึงเวลานดัหมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  มื้อที่8 

 

 

 

 

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

ทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ที่เช่ือมเขตปกครองพเิศษอยา่ง ฮ่องกง มาเก๊า และจูไห่เขา้ไวด้ว้ยกนั ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

30-45 นาที เร่ิมสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2552 และเปิดใหใ้ชบ้ริการอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัที่ 24 ตุลาคม 2561 ซ่ึงใช้
ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 9 ปี ใชง้บก่อสร้างมากถึง 20 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือกวา่ 6 แสนลา้นบาท โดยสะพาน

แห่งน้ีเป็นหน่ึงในแผนการพฒันาพื้นที่เกรตเตอร์ เบย ์(Greater Bay Area) ที่เช่ือมต่อมาจากโครงข่ายถนนเดิมของมา
เก๊า-จูไห่ และจากฝ่ังฮ่องกง โดยใชเ้หล็กในการก่อสร้างสะพานถึง 420,000 ตนั ซ่ึงสามารถนาํไปสร้างหอไอเฟลได้

อีกถึง 60 แห่งเลยทีเดียว นบัวา่เป็นหน่ึงในสุดยอดทางวศิวกรรมของจีนเลยก็วา่ได ้ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้ม

ววิของทะเลอนัไกลโพน้ราวกบัวา่ท่านไดล้อยอยูเ่หนือผวินํ้ า พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปพร้อมกนั 

16.30น. นาํท่าน เดินทางไปยงัสนามบินนานาชาติฮ่องกง ซ่ึงท่านสามารถผา่นพธิิตรวจคนเขา้ออกเมืองแค่คร้ังเดียวที่มาเก๊า 

เม่ือไปถึงสนามบินฮ่องกง ท่านไม่ตอ้งผา่นพธีิตรวจคนเขา้ออกเมืองแลว้ สามารถไปที่ประตูรอขึ้นเคร่ืองบินไดเ้ลย 

18.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์ เที่ยวบินที่ CX613 (1835-2035) ,  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

20.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

*******************************************************  

PRO.. 28,888 



 
 

 
 

ตารางวนัเดนิทาง 

**เด็กทารก 0 – 2 ปี ราคา 7,000 บาท** 

*** ราคาทัวร์ดังกล่าว ไม่มีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรือ กระเป๋า *** 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ ชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ท่ีมี 

2. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า  

** กรุณาระบุลกัษณะห้องท่ีคุณตอ้งการเพ่ือความสะดวกสบายของตวัท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทาง

บริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผูเ้ขา้พกั 

** สาํหรับ The Venetian Macau Resort บริษทัสวงนสิทธ์ิในการจองห้องเป็นแบบ Royale Suite ทุกห้อง (ห้องแบบเตียงใหญ่ 1 

เตียง) ทั้งน้ีทางบริษทัเป็นเพียงผูป้ระสานงานทาํการรีเควสให้กบัทางลูกคา้ สุดทา้ยการจดัห้องพกัข้ึนอยูก่บัทางโรงแรม 

3. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

5. ค่ารถรับ-ส่งและนาํเท่ียวตามรายการ 

6. หวัหนา้ทวัร์ นาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

7. ค่านํ้าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัมหรือเป็นไปตามท่ีสายการบินกาํหนด เน่ืองจากอาจมีการเปล่ียนแปลง 

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

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ2ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า12ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

มีเตียง+ 

1ผู้ใหญ่ 

มีเตียง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

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

12 – 15ก.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 



 
 

 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี

สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสัง่เพ่ิมกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด 

3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  

5. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(คิดคาํนวณจากค่าบริการ กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (คาํนวณจากค่าบริการ) 

6. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถประมาณคนละ 120HKD/ทริป เดก็และผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั ยกเวน้เดก็ทารก 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํท่านละ 15,000 บาท / เดินทางช่วงเทศกาลชาํระค่ามดัจาํท่านละ 20,000 บาท  ทนัทีหลงัการจอง พร้อม

แฟกซ์หรืออีเมลล ์หนา้พาสปอร์ตและหลกัฐานการโอนเงิน เพือ่ทาํการจอง  ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทาง 30 วนั 
หากไม่มีการชาํระมดัจาํถือวา่การจองไม่สมบูรณ์ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิสาํหรับผูท้ี่วางมดัจาํก่อน  

เง่ือนไขการยกเลิก  

1. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วนั คืนเงินมดัจาํบางจาํนวน หากมีการเกิดค่าใชจ่้าย เช่น ทางบริษทัไดม้ดัจาํตัว๋กบัสายการบินแลว้ หรือ 

ทางบริษทัไดมี้การการันตีโรงแรมกบัแลนดท์างเมืองนอกแลว้  

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วนั ขอสงวนสิทธ์ิเก็บมดัจาํ 80% ของจาํนวนเงินมดัจาํ 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมาเดินทางแทนได ้และตอ้งมี

ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้าํการออกแลว้และตอ้งทาํการแกไ้ขช่ือ 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทางข้ึนนองปิง ในกรณีท่ีกระเชา้ปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่

เอ้ืออาํนวยจากทางเจา้หนา้ท่ีไม่อนุญาตให้ข้ึนเพราะถือหลกัความปลอดภยั ดงันั้นจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี 

6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

7. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้าน ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น บริษทั

ฯ ไม่รับผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได ้

8. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนั,คืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนช่ือได ้



 
 

 
 

9. เม่ือทานตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนบริษทัฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯทางบริษทัจะถือว่าท่าน

ไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 

10. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจาํ 

11. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงิน

มดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศและ

จากการปรับข้ึนค่านํ้ามนัของสายการบิน 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทวัร์ตามความเหมาะสมทั้งน้ีจะยึดถือผลประโยชน์ของคณะ

ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

3. บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นดัหยดุงาน การเมือง ความ

ล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพ่ือให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการ

ท่องเท่ียว การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษทัจะแกไ้ขให้ดีท่ีสุด 

4. หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมีผลในการเดินทางของคณะทวัร์ให้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล 

5. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทางการเมือง  

6. กรุณาตรงต่อเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนดัหมาย 

7. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากผูร่้วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  

8. ** ออกเดินทางขั้นตํ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 15 ท่านข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัร์) ** 

9. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้

10. การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าวคือ ร้านจิวเวอร์ร่ี 

แต่ไม่ไดมี้การบงัคบัซ้ือ หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพ่ิม2 ,500 บ. / ท่าน (ในกรณีลูกคา้ไม่ไปซิต้ีทวัร์ตาม

โปรแกรมทวัร์ท่ีมีเท่านั้น) กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ท่ีก่อนชาํระเงิน ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไข

ดงักล่าวแลว้ 

11. ในกรณีท่ีลูกคา้จองทวัร์และชาํระค่ามดัจาํแลว้ ถือว่าท่านไดย้อมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ี  บริษทัแจง้ขา้งตน้  

 

“https://www.nexttripholiday.com/ 
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