
 
 

 
สมัผสับรรยากาศลาสเวกสัของเอเซีย "THE VANETIAN" 

เกาะลนัเตา  ข้ึนกระเชา้นองปิง  นมสัการพระใหญ่โป๋หลิน 

นมสัการองคเ์จา้แมก่วนอิมริมทะเล  วดัเจา้แมก่วนอิม   

ซากวิหารโบสถเ์ซ็นพอลล ์  ชอ๊ปป้ิงเซนาโดสแควร ์   

               นัง่พีคแทรมถ่ายรปูชมวิววิคตอเรยีพีคจดุสงูสดุของฮ่องกง 

                     หาดรพีลสัเบย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอิม  

เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย  เทพเจา้แห่งโชคลาภ  

แกช้ง หมนุกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

                           ดยูงิไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT 

สดุฟินส.์..ทานอาหารทะเลหม ูบ่า้นชาวประมงลียนุมนุ 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) AIRBUS A380 
บินหรเูครือ่งบิน  2 ชัน้ล าท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก  

 

 

 
 

 
 

 
พกัสบายท่ีฮ่องกงกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว  

ฮ่องกงพกัใจกลางแหลง่ชอ๊ปป๊ิงจิมซาจ ุ่ย ถนนนาธาน 

  EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL    



 
 

 
 

มาเกา๊พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
GOLDEN CROWN CHINA HOTEL  /  HOTEL  ROYAL   MACAU 

TAIPA SQUARE HOTEL  / GRAND VIEW HOTEL 
 

 
 

 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ       
                   

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำยละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ทำ่น พกัเดีย่ว 
เด็ก 1 ท่ำนพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  
(เสริมเตยีง) 

เด็ก 1 ท่ำนพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  
(ไมเ่สริมเตยีง) 

2-5  มิถนุำยน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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

9-12  มิถนุำยน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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

16-19  มิถนุำยน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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

23-26  มิถนุำยน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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

30 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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

5-8  กรกฏำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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

12-15  กรกฎำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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

19-22  กรกฎำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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



 
 

4-7  สิงหำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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

18-21  สิงหำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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

25-28  สิงหำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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

1-4  กนัยำยน  2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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

8-11  กนัยำยน  2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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

15-18  กนัยำยน  2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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

22-25  กนัยำยน  2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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

4-7  ตลุำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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

12-15  ตลุำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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

18-21  ตลุำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
 

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

27-30  ตลุำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.15-23.15) 
 

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

 

(Option..Ocean Park  เพ่ิมอีก  3,000 บาท..รวมรบั-สง่) 

(Option..DisneyLand Hongkong  เพ่ิมอีก  4,000 บาท..รวมรบั-สง่) 

 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT - อิสระชอ้ปป้ิงเลด้ีมาเกต็ & 

                   เทมเป้ิลสตรที 
 

10.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4  ประตหูมายเลข  9  
แถว   T  เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรจ์ากทางบรษัิทคอยอ านวย
ความสะดวกแกท่า่นในดา้นตั๋วเครือ่งบนิและสมัภาระในการเดนิทาง   

14.00 น.  น าทกุทา่นลดัฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่EK384 / บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

18.05 น.  การเดนิทางใชเ้วลา 3 ช ัว่โมง  เดนิทางถงึสนามบนิ CHECK LAP KOK สนามบนิแหง่ใหมข่องฮอ่งกงที่
ทันสมยัดว้ยเทคโนโลยแีละสิง่อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ผา่นการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมอืง  
น าทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมยั น าทา่นขา้มสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่
เป็นสะพานแขวนสองชัน้ทีย่าวทีส่ดุในโลกมคีวามยาวทัง้หมด 2.2 กโิลเมตร(1.4ไมล)์เชือ่มตอ่ระหวา่งฮอ่งกง
อนิเตอรเ์นชัน่นอลแอรพ์อรต์กบั ตัวเมอืง ตวัสะพานชัน้บนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิง่สว่นชัน้ลา่งเป็นเสน้ทางของ
เอ็มทอีาร ์(MTR) กบัแอรพ์อรต์เอ็กเพรสเทรนส ์(Airport Express Trains) สะพานซงิหมา่นีไ้ดถ้กูคดัเลอืกให ้
เป็นสญัลกัษณ์ของคูรั่กทัว่โลก  จากนัน้น าทา่นสูป่ากอา่ววคิตอเรยีซึง่เป็นจดุชมววิทีนั่กทอ่งเทีย่วชืน่ชอบอกี
แหง่หนึง่ของฮอ่งกง น าทา่นชม SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในโลกทีถ่กูบนัทกึโดย “กนิเนส เวลิด์ เรคคอรด์” ซึง่การแสดงจะเปิดไฟทีต่กแตง่ดว้ยไฟสตีา่งๆ รว่มดว้ยการ
ยงิเลเซอรป์ระกอบเพลงจากอาคารชัน้น ากวา่ 40 แหง่ โดยเวลาทีใ่ชใ่นการแสดงประมาณ 15 นาท ี

 



 
 

 
 
ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทะเลลยีนุมนู  ( 1 ) 
 

 
 
 จากนัน้ใหท้่านอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรอืบางท่านที่ตอ้งการชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงยามราตร ีท่าน

สามารถเดนิชมบรรยากาศวถิชึวีติยามค ่าคนืของคนฮอ่งกงไดเ้ลย เนือ่งจากโรงแรมพักอยูใ่นยา่นชอ้ปป้ิง 
  ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื   
  NOVOTEL  NATHAN   HOTEL    เทา่น ัน้ 
 
 
 

วนัท่ีสอง      (นัง่รถรางพีคแทรม) ส ูย่อดเขาวิคทรอเรยีพีค (สงูสดุ) – รพีสัเบย ์–  
                   ฮ่องกงจิวเวอรร์ี ่–  วดัแชกงหมิว – กระเชา้นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน –  
                   ซิต้ีเกท เอาทเ์ลต  
 

 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต าหรบัของฮอ่งกง ( 2 ) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางโดย รถรางพคีแทรม ขึน้สู ่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี จุดชมววิสูงทีสุ่ดและสวยทีสุ่ด
ของฮอ่งกงกับความสงู 396 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล สัมผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพ
อนังดงามของตกึพคีทาวเวอร ์อาคารรูปรา่งครึง่วงกลมทีม่เีอกลักษณ์เด่นทีส่ดุ ชมเกาะฮอ่งกงและเกาลูนได ้
ทัง้เกาะอยา่งชดัเจน  ทัง้นีย้งัตืน่ตากบัตกึระฟ้าทีส่งูตระหงา่น  และอาคารตา่งๆ ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลัก 
ฮวงจุย้ อาท ิตกึเซน็ทรัลพลาซา่  ตกึไชน่าแบงค ์และตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ัง้ของธรุกจิชัน้น าของฮอ่งกง  พรอ้ม
ทัง้ถา่ยภาพอนัสวยงามน่าประทับใจ   และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของฮอ่งกงนานาชนดิจากรา้นคา้ภายในอาคาร 



 
 

เดอะพคีไดอ้กีดว้ย และในบรเิวณเดยีวกนั ยงัมพีพิธิภณัฑม์าดามรสุโซ ซึง่เป็นพพิธิภณัฑห์ุน่จ าลองเสมอืนจรงิ
ของดารา นักแสดง และผูม้ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกง และทั่วโลก  ใหท้า่นไดเ้ขา้เยีย่มชมอกีดว้ย 
(ในการเขา้พพิธิภณัฑท์า่นตอ้งเสยีคา่ต ัว๋เขา้ชมเอง) แลว้น าทา่นสู ่“อา่วรพีสัเบย”์ น าทา่นนมสัการและ
ขอพรอันศักดิส์ทิธิ ์จาก “องคเ์จา้แม่กวนอมิ” ซึง่เป็นปางประทานพร  ซึง่ศักดิส์ทิธิม์ากและมคีวามประณีต
งดงาม ซึง่องคท์่านตัง้อยูบ่นฐานบวั และ “เจา้แมท่ับทมิ” เพือ่เป็นทีย่ดึเหนีย่วจติใจและขอใหก้ารเดนิทางทุก
ครัง้ปลอดภยั พรอ้มกบั นมสัการเทพเจา้แหง่โชคลาภ “ไฉ่ซิง้เอีย้” ทีม่ชี ือ่เสยีงวา่ใครไดม้าสมัผัสทา่นจะไดรั้บ
แตเ่งนิ ทอง กลับบา้น  โดยเอาสองมอืลบูจากเคราทา่นลงมาแลว้ก ามาใสใ่นกระเป๋าของตวัเอง เหมอืนกบัเป็น
เคล็ดว่าใหเ้งนิทองไหลเขา้สู่กระเป๋าของเรา บางคนก็จะลูบกอ้นทองที่อยู่ดา้นขา้งองค์ท่านแลว้ก ามาใส่

กระเป๋าของเราอกีครัง้  หรอืทา่นไหนทีม่บีตุรยาก แตง่งานแลว้ยงัไมม่บีตุรใหม้าขอพร 
“องคส์ังกัจจาย(องค ์Baby Buddha) ” จะประสบความส าเร็จเกอืบทกุคน และมคีวามเชือ่ทีว่า่ถา้หากลูบทอ้ง
ซา้ยจะไดลู้กชาย ถา้ลูบทอ้งขวาจะไดลู้กสาวอกีดว้ย แลว้พาท่านเดนิขาม “สะพานต่ออายุ” ซึง่ชาวฮ่องกง
เชือ่กนัวา่ถา้ขา้มสะพานนีไ้ดจ้ะสามารถตอ่อายไุด ้ และเมือ่เราขา้มสะพานมาแลว้จะเป็นลานกวา้งทีเ่ต็มไป 
ดว้ยเซยีนและเทพเจา้มากมาย ซึง่รวมถงี “องคเ์ทพเจา้แหง่ความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมอืทา่นจะม ี
หนังสอืเล่มใหญ่ ขา้งๆ องคท์่านจะมหีนิด ากอ้นโตใหท้ าการอธษิฐาน  แลว้ท าการลูบกอ้นหนิซึง่จะน าพาให ้
พบคู ่ สว่นทา่นทีม่คีูอ่ยูแ่ลว้เมือ่ไหวข้อพรทา่นแลว้ก็ท าใหรั้กมัน่คงและยาวนาน   หลังจากนัน้น าทา่นเยีย่มชม
โรงงาน ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี(HKJ)  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 3 ) 
จากนัน้น าทา่นสูว่ดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั) เมือ่ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ัดนีเ้ป็นวัดเล็ก ๆ เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละ
อนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยูท่างดา้นหลังของเรอืนใหม ่วัดเรอืนใหมส่รา้งเสร็จในปี 1993 บนเนือ้ที ่50,000  
ตารางฟตุ ดา้นในมรีปูปัน้สงูใหญข่องทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัดแหง่นี ้ซ ึง่ทาง ดา้นขา้งมอีาวธุรบของ 
ทหารแบบโบราณ และมกีงัหันอยูห่ลายตัว มกีลองดา้นละตัว ประชาชนทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้งหมนุกงัหัน หรอื 
ทีเ่รยีกวา่ "กงัหันน าโชค" เพือ่หมนุแตส่ ิง่ด ีๆ เขา้มาในชวีติ และปัดเป่าสิง่ทีไ่มด่อีอกไป โดยความหมายของ 
ใบพัดทัง้สีด่ังนี ้
ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรง อายยุนื 
ใบที ่3. โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
ใบที ่4. คดิหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ 

  และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวดัอยา่ลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสน ัน่เพือ่ความเป็นสริมิงคล 
หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่กาะลันเตาซึง่มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่รยีกวา่ “หมูบ่า้นนองปิง”  โดยน าทา่นน่ัง
กระเชา้ไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ขา้มเขาหลายลกูมคีวามยาวถงึ 5.7 กโิลเมตร ขึน้มาจากสถาน ี
ตงุซงุ ไปยงัปลายทางของหมูบ่า้นนอนปิงเลือ่นผา่นทะเลจนีใต ้และวนอทุยานลันเตาเหนอื ในเวลา 20  นาท ี
จากกระเชา้ลอยฟ้าทา่นสามารถชมทัศนยีภาพของสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง ไดเ้ห็นทวิทัศนแ์ละภมูปิระเทศ 
จากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะทีเ่ต็มไปดว้ยภเูขาและความเขยีวขจขีองเกาะลันเตาจากใจกลางเมอืงตงุชงุถงึ 
หมูบ่า้นนอนปิงเกาะลันเตา  ทัง้ยงัมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลก 
จากนัน้พาทา่นเดนิผา่นหมูบ่า้นนองปิง ซึง่จะมรีา้นคา้ รา้นขายของฝากของทีร่ะลกึหลายประเภท  แลว้พาทา่น
เดินต่อไปยังทางขึ้นบันได 268 ขัน้สู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ประดิษฐานอยู่คู่กับวัดโป๋หลิน เหนือ
ระดับน ้าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร 
มูลค่าการก่อสรา้ง 60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง องค์พระน่ังอยู่บนกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์
ดา้นซา้ยไวบ้นตัก พระเนตรมองลงมาดว้ยความเป่ียมเมตตา 
แลว้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้ง ซติีเ้กท เอาทเ์ลต ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ทีร่วบรวมรา้นคา้ Outlet แบรนดด์ัง
ทัง้หลายไม่ว่าจะเป็น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนดด์ังระดับโลกอกีมากมาย
ซึง่ลดราคามากถงึ 70% ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ๊ปไดอ้ยา่งอสิระ 

ค า่            รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ( 4 ) 
  ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื   
  NOVOTEL  NATHAN   HOTEL    เทา่น ัน้ 

  
 



 
 

วนัท่ีสาม   ฮ่องกง –  มาเกา๊ - นมสัการเจา้แม่กวนอิมรมิทะเล – วดัเจา้แม่กวนอิม -  

                  โบสถเ์ซ็นพอลล ์- เซนาโดสแควร ์- THE VENETIAN    
 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต าหรบัของฮอ่งกง ( 5 ) 
   (ทา่นสามารถแบง่สมัภาระใสก่ระเป๋าเดนิทางใบเล็กพอเหมาะส าหรับคา้งคนืมาเกา๊ 1 คนื  
                      สว่นกระเป๋าใบใหญฝ่ากไวท้ีโ่รงแรมทีฮ่อ่งกง)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง มาเกา๊โดยเรอืเฟอรร์ี ่ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. 
น าท่านผ่านชมววิของเกาะมาเก๊า ซึง่จะผ่านชมจุดส าคัญๆต่าง เช่น มาเก๊าทาวเวอร ์ที่มคีวามสูงถงึ 338 
เมตร และแวะถา่ยรปูปัน้องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสมัฤทธิป์ระทับ 
ยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลกูครึง่ผสมผสานระหวา่ง 
จนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแมม่าร ีโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบ 
เกาะมาเกา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้น่หลังไดร้ะลกึถงึ และภายใตร้ปูปัน้ยงัจัดเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงถงึ 
ประวัตคิวามเป็นมา และวัตถุประสงคใ์นการก่อสรา้งองคเ์จา้แม่กวนอมิองคน์ี้  น าท่านแวะซือ้ขนมของฝาก
จากมาเกา๊ประกอบดว้ย ขนมทองพลับ ทองมว้น ขนมผัวจา๋ ขนมเมยีจา๋ และหมหูวานหมแูผ่น  แลว้น าทา่นสู ่ 
วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดทีใ่หญ่และเกา่แกท่ีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่13 ภายในวัดมแีท่น
บชูาสวยงาม ส าหรับประดษิฐานองคพ์ระพทุธรปู พรอ้มรปูปัน้ทองลงรักของสาวกอกี 3 รปู นอกจากนีย้งัเป็นที ่
 
 
ประดษิฐานขององคพ์ระพทุธรปูปางนพิพานประทับอยูใ่นดอกบวั และใหท้า่นนมสัการองคเ์จา้แมก่วนอมิ 
เกา่แกท่ีม่อีาย ุ600 กวา่ปีในชดุเจา้สาวของจนีทีต่ัดเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม จากนัน้น าทา่นสู ่
โบสถเ์ซ็นพอลล ์สรา้งขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละเป็น
สัญลักษณ์ประจ าเมอืงมาเก๊า โบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดนิแดน
ตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรง ท าใหค้งเหลอืแตซ่ากประตโูบสถด์า้นหนา้ 
และบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ทีส่งา่งาม หลังจากทีม่กีารบรูณะขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ.1991 นอกจากนีด้า้นหลังโบสถ์ 
ยงัมกีารจัดพพิธิภณัฑท์างศาสนาขึน้และยงัมหีลมุฝังศพของบาทหลวงวาลคินาโนผูก้อ่ตัง้โบสถ ์ ตลอดจน 
โครงกระดกูของชาวครสิต ์ญีปุ่่ น และเวยีดนาม ทีเ่สยีชวีติเมือ่คราวทีเ่กดิเพลงิไหมค้รัง้ยิง่ใหญ ่พาทา่นเดนิสู ่
ยา่นการคา้ส าคัญของมาเกา๊ หรอืเซน็เตอรพ์อยทม์าเกา๊ เรยีกวา่ เซนาโดส้แควร ์โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ ู
ลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลอนคลืน่ เปรยีบเสมอืนทอ้งทะเลอันอดุมสมบรูณ์ ลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์
โปรตุเกส  อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ เสือ้ผา้สนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย
ยีห่อ้ อาทเิชน่ ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 6 ) 
จากนัน้น าทา่นสมัผัสความอลังการของโรงแรมทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงมาเกา๊ เดอะเวเนเซีย่น 
(The Venetian Macau Resort)  ตัง้อยูบ่นทีด่นิทีถ่กูถมทะเลเรยีกวา่ โคไท เชือ่มระหวา่งเกาะไทปา และ 
เกาะโคโลอาน พืน้ทีข่องรสีอรท์มขีนาด 10.5 ลา้นตารางฟตุ ประกอบดว้ยหอ้งพัก 3,000 หอ้ง มรีา้นคา้สนิคา้
ชัน้น ากวา่ 350 รา้นคา้ และโดดเดน่ดว้ยเนือ้ทีเ่พือ่การเสีย่งโชคซึง่รวมถงึโต๊ะเสีย่งโชคกวา่ 800 โต๊ะและ 
เครือ่งเสีย่งโชคอนัล ้าสมยักวา่ 1,500 เครือ่ง ภตัตาคารรา้นอาหารกวา่ 20 แหง่ ยงัมศีนูยป์ระชมุทีจ่ผุูค้นไดถ้งึ 



 
 

15,000 ที่น่ัง สัมผัสบรรยากาศเวนิส ล่องเรอืกอนโดล่าในดนิแดนเวนิสแห่งตะวันออก ซึง่ภายในจะมีสิง่
บันเทงิหลากหลายใหท้่านเลือกอาท ิเช่น รา้นขายสนิคา้ต่าง ๆ รา้นอาหาร หรือจะเป็นโชว์ต่าง ๆ ที่ท่าน
สามารถเลอืกชมได ้(การลอ่งเรอืและโชวต์อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการชมโชวเ์อง)  

ค า่             รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร  ( 7 )    
  มาเกา๊พกัที ่  GOLDEN  CROWN  CHINA HOTEL / HOTEL  ROYAL  MACAU / 

TAIPA SQUARE  HOTEL หรอื  GRAND VIEW HOTEL   หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

 
 

วนัท่ีสี่    มาเกา๊ – ฮ่องกง - ชอ้ปป้ิงนาธาน  –  ฮ่องกง – กรงุเทพฯ  
 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  ( 8 )  
เดนิทางสูเ่มอืง ฮอ่งกงโดยเรอืเฟอรร์ี ่ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
ทา่นทีซ่ือ้ออฟช ัน่ต ัว๋ดสินยีแ์ลนดพ์รอ้มรบัสง่  หรอื ทา่นทีซ่ือ้ออฟช ัน่ต ัว๋โอเซีย่นปารค์พรอ้มรบัสง่ 
ไกดจ์ะน าทา่นเดนิทางโดยรถโตโยตา้ ALPHARD  (กรณีมลีกูคา้ซือ้ออฟช ัน่ 2-6 ทา่น) 
หรอืน ัง่รถบสัเล็ก  (กรณีมลีกูคา้ซือ้ออฟช ัน่เกนิ 6 ทา่น) 

 สง่ทา่นถงึหนา้ประตสูวนสนกุพรอ้มนดัเวลารบักลบั 
สว่นทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ออฟชัน่เพิม่อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูฝากคนทีท่า่นรัก
ทางบา้น ณ แหลง่ชอ้ปป้ิงของฮอ่งกงยา่นจมิซาจุย่และโอเซีย่นเทอรม์นิอล สนุกสนานกบัการเลอืกสนิคา้ 
ราคาพเิศษ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ ,รองเทา้ ,กระเป๋า ,เข็ดขดั,น ้าหอม สนิคา้แบรนดช์ือ่ดังตา่งๆ ทัง้ ST.MICHEL,  
TOY R’US ,BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000   
สง่ทา้ยกอ่นอ าลาฮอ่งกง 
*** อสิระอาหารเทีย่งและเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดจ้ใุจ 
*** กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 

21.50 น. ออกเดนิทางกลับโดย สายการบนิเอมเิรตส ์ (Emirates)  เทีย่วบนิที ่ EK385  / บรกิารอาหารเช็ท  
                      ใหญพ่รอ้มเครือ่งดืม่ไวน ์ เบยีร ์ น า้อดัลมบนเครือ่ง 
23.45 น.       ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ช ัง่โมง ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาเขา้ ชัน้ 2  
                    โดยสวสัดภิาพ 
 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลับกนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจั้ดโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
   (กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงหรอืตอ้งซือ้ตัว๋เดีย่วทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขสายการบนิ 
2. คา่ภาษีสนามบนิไทย - ฮอ่งกง 
3. คา่น ้าหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30  กโิลกรัม / 1 ทา่น 
4. คา่ทีพ่กัตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 



 
 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  
6. คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุามรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  
    (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    
1. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด  
     (สายการบนิเอมเิรตส ์30 กโิลกรัมตอ่ทา่น (ไมจ่ ากดัจ านวน) สว่นเกนิคดิกโิลกรัมละ 683 บาท)   
     (กระเป๋าทีม่ขีนาดใหญเ่กนิ 24 นิว้ทา่นตอ้งเสยีคา่ระวางน ้าหนัก (บนเรอืฮอ่งกง-มาเกา๊) 25 ดอลลา่ฮอ่งกงตอ่ใบ/ตอ่ขา) 
2. คา่ภาษีน ้ามนั,คา่ภาษีสนามบนิในกรณีทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่กอ่นการเดนิทาง  
3. คา่อาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ    
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่  คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสริฟ์ ฯลฯ 
5. คา่ท าหนังสอืเดนิทางและคา่แจง้เขา้-ออกคนตา่งดา้วหรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีพ่งึใช ้ 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีเงนิไดห้ักคนื ณ ทีจ่า่ย 3% คดิจากยอดบรกิาร 
7. คา่ธรรมเนียมมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง และคนขับรถ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง ตอ่วนัตอ่คน รวม 4 วัน 80 ดอลลา่รฮ์อ่งกง      
    เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กนั ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก  / หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตส่นิน ้าใจของทา่น 
    คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคับทปิ) 
 
 
เอกสารทีต่อ้งใช ้
    พาสปอรต์ไทยอายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนถา่ยเอกสารส าเนาหนา้พาสปอรต์สง่แฟกซห์รอืสแกนมายงับรษัิท 
 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
2. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30  วัน คนืคา่มดัจ า 50 เปอรเ์ซน็ต ์
3. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

 
***กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืกรุ๊ปเหมาสว่นตวัและกรุ๊ปทีแ่จง้ปิดกรุ๊ปแลว้*** 

***ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้*** 
 
 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้   
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์       
2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่4 - 9  ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวรแ์ตม่ไีกดร์อรับทีส่นามบนิฮอ่งกง) 
3.  คณะจองจ านวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 1 - 3  ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ส ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระคา่มดัจ าทา่นละ  5,000 บาท หากยงัไมช่ าระคา่มดัจ าถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ส าหรับผูท้ีว่างมดัจ ากอ่น  สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 10 วัน 
2. กรุ๊ปจอยหนา้รา้นจ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 4 ทา่นขึน้ไป บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทาง (บคุคลทีม่อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป) ไมค่รบ 4 ทา่น 
3. เทีย่วบนิ,ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถ
เดนิทางได)้ 

5. กรณีที่การตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 



 
 
6. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การก่อ
จลาจล  หรอืกรณีท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย
และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบอาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อนเดนิทาง
เรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

8. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

9. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ  กรณีทีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่น
ชือ่ได ้

10. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะ   
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

11. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วัน คนืคา่มดัจ า 50 เปอรเ์ซน็ต,์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100%   
       เต็มของราคาทัวร ์
12  กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุด หรอืเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ตอ้งการการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight และกรปุทีแ่จง้ปิดกรุปและยกเลกิการขาย
จากซรียีท์ัวรจ์ะไมม่กีารคนืมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 
***กอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมดัจ า เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหต ุ  
 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทางและราคา  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น  หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง  โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิด์ังกลา่วทางบรษัิทจะยดึถอืและค านงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของ
ทา่นผูม้เีกยีรต ิ ซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั   

 
****ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหท้างบรษัิทฯ  เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี*้** 


