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สมัผสับรรยากาศลาสเวกสัของเอเซีย "THE VENETIAN" 

เกาะลนัเตา  ขึ้นกระเชา้นองปิง  นมสัการพระใหญ่โป๋หลิน 

นมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิมรมิทะเล  วดัเจา้แม่กวนอิม   

ซากวิหารโบสถเ์ซนตป์อล   ชอ้ปป้ิงเซนาโดส้แควร ์   

               นัง่พีคแทรม ถ่ายรปูชมวิววิคตอเรยีพีค จดุสงูสดุของฮ่องกง 

หาดรพีลสัเบย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิม+เทพเจา้ไฉซิ่งเอ้ีย 

ขอพรเทพเจา้แห่งโชคลาภ แกช้ง หมนุกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

                           ดยูิงไฟเลเซอร ์ SYMPHONY  OF  LIGHT 

พิเศษ! อ่ิมอรอ่ยหลากหลายเมนซีูฟู้ ดสดุฟินส ์
โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK)  

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

            การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั  
ฮ่องกงพกัใจกลางแหลง่ชอ้ปป้ิงจิมซาจ ุ่ย ถนนนาธาน 

EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL    
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                 มาเกา๊พกัโรงแรมระดบั  
GOLDEN CROWN CHINA HOTEL  /  HOTEL  ROYAL   MACAU 

TAIPA SQUARE HOTEL  / GRAND VIEW HOTEL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบรกิาร       
                   

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ท่าน พักเดี่ยว 
เด็ก 1 ท่านพักกบั

ผูใ้หญ ่2 ท่าน  
(เสริมเตียง) 

เด็ก 1 ท่านพักกบั

ผูใ้หญ ่2 ท่าน  
(ไมเ่สริมเตียง) 

23-26  มีนาคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลบัEK385 (21.00-23.15) 
  23,900 9,000 22,900 21,900 

8-11  เมษายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
  25,900 12,000 24,900 23,900 

9-12  เมษายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
  25,900 12,000 24,900 23,900 

20-23  เมษายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
  23,900 9,000 22,900 21,900 

27-30  เมษายน  2562 ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 

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

2-5 พฤษภาคม  2562 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 

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

4-7 พฤษภาคม  2562 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 

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

11-14 พฤษภาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
  23,900 9,000 22,900 21,900 

16-19 พฤษภาคม 2562 ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 

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

25-28 พฤษภาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 

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

1-4  มิถนุายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 

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

8-11 มิถนุายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
23,900 9,000 22,900 21,900 
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15-18 มิถนุายน 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 

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

22-25 มิถนุายน 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 

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

29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2562 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.30-23.45) 
23,900 9,000 22,900 21,900 

HOT!! รายการ OPTION รวมรถรบั-สง่ 
 

รายการ เพ่ิมเงินท่านละ (บาท) 

OCEAN PARK HONG KONG 3,000 

HONG KONG DISNEYLAND 4,000 

 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT - อิสระชอ้ปป้ิงเลด้ีมาเก็ต & 

                 เทมเป้ิลสตรีท 
 

10.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4  ประตหูมายเลข  9  
แถว   T  เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรจ์ากทางบรษัิทคอยอํานวย
ความสะดวกแกท่า่นในดา้นตัว๋เครือ่งบนิและสมัภาระในการเดนิทาง   

13.45 น.  นําทกุทา่นลดัฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่EK384 / บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

17.40 น.  การเดนิทางใชเ้วลา 3 ช ัว่โมง  เดนิทางถงึสนามบนิ CHECK LAP KOK สนามบนิแห่งใหม่ของฮ่องกงที่
ทนัสมัยดว้ยเทคโนโลยีและส ิง่อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมือง  

นําท่านเดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย ขา้มสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็น
สะพานแขวนสองชัน้ทีย่าวทีส่ดุในโลก โดยมคีวามยาวทัง้หมด 2.2 กโิลเมตร (1.4ไมล)์ เชือ่มตอ่ระหว่าง 

 ฮอ่งกงอนิเตอรเ์นชัน่นอลแอรพ์อรต์กับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพานชัน้บนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิง่ สว่นชัน้ล่าง
เป็นเสน้ทางของเอ็มทอีาร ์(MTR) กบัแอรพ์อรต์เอ็กเพรสเทรนส ์(Airport Express Trains) สะพานซงิหม่านี้ 
ไดถ้กูคดัเลอืกใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ของคูร่ักทัว่โลกอกีดว้ย  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูป่ากอ่าววคิตอเรยีซึง่เป็นจุด

ชมววิทีนั่กทอ่งเทีย่วชืน่ชอบอกีแห่งหนึง่ของฮ่องกง นําท่านชม SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดง
แสงสเีสยีงกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกทีถู่กบันทกึโดย “กนิเนส เวลิด์ เรคคอรด์” ซึง่การแสดงจะเปิดไฟที่

ตกแต่งดว้ยไฟหลากหลายสสีนั ร่วมดว้ยการยงิเลเซอรป์ระกอบเพลงจากอาคารชัน้นํากว่า 40 แห่ง โดยใช ้

เวลาในการแสดงประมาณ 15 นาท ี
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  ( 1 ) 
  เมนดูงันี ้:: ผัดผักตามฤดกูาล  ขา้วผัด  หอยลายผัดเตา้ซี ่ ปลาหมกึกระเทยีมพรกิไทย  เป๋าฮือ้นึง่ซอี ิ๊ว  

                  ปลาเกา๋นึง่ซอี ิ๊ว  หอยเชลลน์ึง่วุน้เสน้กระเทยีม  กุง้ทะเลลวกจิม้  ปผูัดขงิ 
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 จากนัน้ใหท้า่นอสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืทา่นใดทีต่อ้งการชมทศันียภาพของเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่าน

สามารถเดนิชมบรรยากาศและวถิชีวีติยามคํา่คนืของชาวฮ่องกงได ้เนื่องจากโรงแรมตัง้อยู่ใจกลางย่านชอ้ปป้ิง
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื   
  NOVOTEL  NATHAN   HOTEL    เทา่น ัน้ 

วนัท่ีสอง      (นัง่รถรางพีคแทรม) ส ูย่อดเขาวิคตอเรียพีค (สงูสดุ) – รีพลสัเบย ์–  
                   ฮ่องกงจิวเวอรร์ี่ –  วดัแชกงหมิว – กระเชา้นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน –  
                   ซิต้ีเกท เอาทเ์ลต  
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซําตน้ตํารบัของฮอ่งกง ( 2 ) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถรางพคีแทรม ขึน้สู ่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี จุดชมววิสงูทีส่ดุและสวยทีส่ดุของ
ฮ่องกงกบัความสงู 396 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล สมัผัสบรรยากาศอันบรสิทุธิส์ดชืน่ จากจุดนี้ ทา่นสามารถชม

ทศันียภาพอันงดงามของตกึพคีทาวเวอร ์อาคารรูปร่างครึง่วงกลมทีม่เีอกลกัษณ์เดน่ทีส่ดุ ชมเกาะฮ่องกงและ
เกาลนูไดท้ัง้เกาะอย่างชดัเจน ทัง้นี้ยังจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัตกึระฟ้าทีส่งูตระหง่านและอาคารต่างๆ ทีก่่อสรา้ง
ตามหลักฮวงจุย้ อาทเิชน่ ตกึเซ็นทรัลพลาซ่า ตกึไชน่าแบงค ์และตกึอื่นๆ อันเป็นที่ตัง้ของธุรกจิชัน้นําของ

ฮ่องกง พรอ้มทัง้ถา่ยภาพอันสวยงามน่าประทบัใจ และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของฮ่องกงนานาชนดิจากรา้นคา้
ภายในอาคารเดอะพีคไดอ้ีกดว้ย และในบรเิวณเดียวกัน ยังมีพพิธิภัณฑม์าดามรุสโซ ซึง่เป็นพพิธิภัณฑ์

หุ่นจําลองเสมอืนจรงิของดารา นักแสดง และผูม้ีชือ่เสยีงของฮ่องกงและทั่วโลก  ใหท้่านไดเ้ขา้เยี่ยมชมอีก
ดว้ย (ในการเขา้พพิธิภณัฑท์า่นตอ้งเสยีคา่ต ัว๋เขา้ชมเอง) จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่“อา่วรพีลสัเบย”์ 
เพือ่นมัสการและขอพรอันศักดิส์ทิธิ ์จาก “องคเ์จา้แม่กวนอมิ” ปางประทานพรทีช่าวฮ่องกงเชือ่ว่าศักดิส์ทิธิ์

มาก องคท์่านมีความประณีตงดงาม ตัง้อยู่บนฐานบัว และ “เจา้แม่ทับทมิ” เพื่อเป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจ และ
ขอใหก้ารเดนิทางทุกครัง้ปลอดภัย พรอ้มกับนมัสการเทพเจา้แห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิง้เอี้ย” ทีม่ีชือ่เสยีงว่าหาก
ใครไดม้าสมัผัสองคท์า่น จะไดร้ับแตเ่งนิ ทอง กลบับา้น โดยเอาสองมอืลบูจากเคราทา่นลงมาแลว้กํามาใสใ่น

กระเป๋าของตวัเอง เสมอืนเป็นเคล็ดว่าใหเ้งนิทองไหลมาเทมาสูก่ระเป๋าของเรา บางทา่นก็จะลบูกอ้นทองทีอ่ยู่
ดา้นขา้งองคท์า่นแลว้กํามาใสก่ระเป๋าของตัวเองอีกครัง้  หรือท่านไหนทีม่ีบุตรยาก แต่งงานแลว้ยังไม่มีบุตร 

ใหม้าขอพร “องคส์งักจัจาย(องค ์Baby Buddha) ” จะประสบความสาํเร็จเกอืบทุกคน และมีความเชือ่ทีว่่าถา้
หากลบูทอ้งซา้ยจะไดล้กูชาย ถา้ลบูทอ้งขวาจะไดลู้กสาวอีกดว้ย แลว้พาท่านเดนิขา้ม “สะพานต่ออายุ” ซ ึง่
ชาวฮ่องกงเชือ่กนัว่าถา้ขา้มสะพานนี้ไดจ้ะสามารถตอ่อายุได ้ และเมือ่เราขา้มสะพานมาแลว้จะเป็นลานกวา้ง

ทีเ่ต็มไปดว้ยเซยีนและเทพเจา้มากมาย ซึง่รวมถงี “องคเ์ทพเจา้แห่งความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมือท่านจะ
มหีนังสอืเลม่ใหญ่ ขา้งๆ องคท์า่นจะมหีนิดํากอ้นโต ใหทํ้าการอธษิฐาน แลว้ทําการลูบกอ้นหนิซึง่จะนําพาให ้

พบคู ่ สว่นทา่นทีม่คีูอ่ยู่แลว้เมือ่ไหวข้อพรทา่นแลว้ก็ทําใหร้ักมั่นคงและยาวนาน  หลงัจากนัน้นําท่านเยี่ยมชม
โรงงาน ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี(HKJ)  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกบังานดไีซนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอันดบัเยีย่ม 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 3 ) 
จากนัน้นําทา่นสูว่ดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) หนึง่ในวัดยอดนยิมของฮ่องกง ที่

ประชาชนใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่นาน ดา้นในศาลมีรูปปั้นสงูใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจําวัด
แห่งนี้ เชือ่ว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิใ์นการขอพรดา้นโชคลาภ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าเรือ่งรา้ยๆออกไป และ
วัดแห่งนี้ ยังเป็นสถานทีท่ีน่ยิมสาํหรับทา่นทีต่อ้งการแกปี้ชงอกีดว้ย โดยวธิกีารไหวข้อพรจากทา่นแชกงนัน้  

ทา่นจะตอ้งเขา้ไปยนือยู่เบือ้งหนา้รูปปั้นของทา่น แลว้อธษิฐานขอพรพรอ้มกบัมองหนา้ทา่น อย่างมุ่งมั่นตัง้ใจ 
จากนัน้ทําพธิีหมุน กังหันแห่งโชคชะตา หรือทีเ่รียกว่า "กังหันนําโชค" เพื่อหมุนรับแต่ส ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ 

โดยความหมายของใบพัดทัง้สี ่มดีงันี้ 
ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรง อายุยนืยาว 

ใบที ่3. โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
ใบที ่4. คดิหวงัส ิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ 

  เมือ่หมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ใหต้กีลอง 3 คร ัง้ เพือ่ใหเ้ป็นทีร่บัรูท้ ัว่กนัท ัง้ฟ้าดนิ และใหพ้รน ัน้สมประสงค ์
หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่“หมูบ่า้นนองปิง”  โดยนําท่านน่ังกระเชา้ไฟฟ้า NONGPING 360 องศา 
ขา้มเขาหลายลูกทีม่ีความยาวถงึ 5.7 กโิลเมตร ข ึน้มาจากสถานีตุงซุง ไปยังปลายทางของหมู่บา้นนองปิง 

เลือ่นผ่านทะเลจนีใต ้และวนอุทยานลนัเตาเหนือ ในเวลา 20  นาท ีจากกระเชา้ลอยฟ้า ทา่นสามารถมองเห็น
ทศันียภาพของสนามบนินานาชาตฮิ่องกง ชืน่ชมทวิทศัน ์และภมู-ิประเทศจากเกอืบทกุๆ สว่นของเกาะ ทีเ่ต็ม
ไปดว้ยภเูขาและความเขยีวขจีของเกาะลันเตาจากใจกลางเมือง ตุงชงุถงึหมู่บา้นนองปิงเกาะลันเตา  ทัง้ยัง

สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธิป์ระทบักลางแจง้องคใ์หญ่ทีส่ดุในโลกไดอ้กีดว้ย จากนัน้พาท่านเดนิ
ผ่านหมู่บา้นนองปิง ซึง่จะมรีา้นคา้ รา้นขายของฝาก ของทีร่ะลกึหลายประเภท ตัง้อยู่เรียงรายตลอดสองขา้ง

ทาง  แลว้พาทา่นเดนิตอ่ไปยังทางขึน้บันได 268 ขัน้ เพื่อข ึน้สู ่พระพุทธรูปเทยีนถาน ซึง่ประดษิฐานอยู่คู่
กบัวัดโป๋หลนิ ทีม่คีวามสงูเหนือระดบัน้ําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น 
หนัก 250 ตนัและสงู 34 เมตร มูลคา่ในการกอ่สรา้งกว่า 60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง องคพ์ระน่ังอยู่บนกลบีดอกบัว 

ยกพระหัตถข์วาและแบพระหัตถด์า้นซา้ยไวบ้นตกั พระเนตรมองลงมาดว้ยความเป่ียมเมตตา 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

หลังจากนัน้ นําท่านเดนิทางสูแ่หล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดัง CITYGATE  OUTLET ศูนยก์ารคา้ทีม่ีขนาดใหญ่ทีส่ดุ
ของฮ่องกง ซึง่รวบรวมรา้นคา้ Outlet ของเหล่าแบรนดด์ังทัง้หลายไวอ้ย่างครบครัน อาทเิช่น COACH, 

MICHAEL KORS, FILA OUTLET, ADIDAS OUTLET, PUMA OUTLET, NIKE OUTLET, BALLY, GUESS, 
PANDORA, SWAROVSKI, KATE SPADE, BURBERRY และแบรนดด์ังระดับโลกอีกมากมาย โดยยกขบวน
กนัมาลดราคาสงูสดุถงึ 70% ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปอย่างเต็มอิม่ 

คํา่            รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ( 4 ) 
  ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื   
    NOVOTEL  NATHAN   HOTEL    เทา่น ัน้ 
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วนัท่ีสาม   ฮ่องกง –  มาเกา๊ - นมสัการเจา้แม่กวนอิมริมทะเล – วดัเจา้แมก่วนอิม -  

                  โบสถเ์ซนตป์อล – เซนาโดส้แควร ์- THE VENETIAN    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซําตน้ตํารบัของฮอ่งกง ( 5 ) 
   

  **แนะนําใหท้า่นแบง่สมัภาระใสก่ระเป๋าใบเล็กพอเหมาะสําหรบัคา้งคนืทีม่าเกา๊ 1 คนื 
  สว่นกระเป๋าใบใหญฝ่ากไวท้ ีโ่รงแรมทีฮ่อ่งกง** 

จากน ัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง มาเกา๊โดยเรอืเฟอรร์ ี ่ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. 
 

นําทา่นเดนิทางสูเ่กาะมาเกา๊ โดยระหว่างการเดนิทางจะผ่านจุดสําคัญต่างๆ เชน่ มาเก๊าทาวเวอร ์ทีม่ีความ
สงูถงึ 338 เมตร พาทา่นแวะขอพร องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล ซึง่เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิปรางคท์องสมัฤทธิ ์

ประทบัยนืบนโคมทรงดอกบัว มคีวามสงู 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตนั องคเ์จา้แม่กวนอมิองคน์ี้ มีชือ่เรียกอีกชือ่
หนึ่งชือ่ว่า เจา้แม่กวนอมิลูกคร ึง่โปรตุเกส เนื่องจากองคท์่านถูกสรา้งข ึน้โดยการใชส้ถาปัตยกรรมแบบ

ผสมผสานระหว่างจนีกบัโปรตเุกส โดยมพีระพักตรเ์ป็นพระแม่มาร ีซ ึง่โปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บั 
มาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมาเก๊าคนืใหก้ับจีน เพื่อคนใหรุ้่นหลังไดร้ะลกึถงึน่ันเอง นอกจากนี้ภายใตรู้ปปั้น
ขององคเ์จา้แม่กวนอมิยังจัดเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงถงึประวัตคิวามเป็นมา และวัตถุประสงคใ์นการก่อสรา้ง

องคเ์จา้แม่กวนอมิองคน์ี้โดยละเอยีดอกีดว้ย  จากนัน้นําทา่นแวะ ซือ้ขนมของฝากจากมาเก๊า ประกอบดว้ย 
ขนมทองพลบั ทองมว้น ขนมผัวจ๋า ขนมเมยีจ๋า และหมูหวานหมูแผ่น  แลว้นําทา่นสู ่ วดัเจา้แมก่วนอมิ ซึง่ 
เป็นวัดทีใ่หญ่และเกา่แกท่ีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งข ึน้ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่13 ภายในวัดมแีทน่บูชาสวยงาม สาํหรับ

ประดษิฐานองคพ์ระพุทธรูป พรอ้มรูปปั้นทองลงรักของสาวกอกี 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นทีป่ระดษิฐานขององค์
พระพุทธรูปปางนพิพานประทบัอยู่ในดอกบัว แลว้นําทา่นนมัสการองคเ์จา้แม่กวนอมิเกา่แกท่ีม่อีายุ 600 กว่าปี

ในชดุเจา้สาวของจีนทีต่ัดเย็บดว้ยผา้ไหมอย่างงดงาม จากนัน้นําท่านเยี่ยมชมซากประตู โบสถเ์ซนตป์อล 
สรา้งขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 นับเป็นสถานทีม่ีความสําคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละเป็นสญัลักษณ์ประจําเมือง
มาเก๊า แต่เดมิโบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดนิแดนตะวันออกไกล 

ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ย่างรุนแรง ทําใหค้งเหลอืแต่ซากประตูโบสถด์า้นหนา้ และบันได
ทางเขา้ดา้นหนา้ทีย่ังคงความสง่างาม หลงัจากทีม่กีารบูรณะขึน้ใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจากนี้ดา้นหลงัโบสถ ์

ยังมีการจัดพพิธิภัณฑท์างศาสนาขึน้ และยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลคินาโนซึง่เป็นผูก้่อตัง้โบสถ ์
รวมถงึโครงกระดกูของชาวครสิต ์ญีปุ่่ น เวยีดนาม ทีเ่สยีชวีติเมือ่คราวทีเ่กดิเพลงิไหมค้รัง้ยิง่ใหญ่ พาท่านเดนิ
ตอ่ไปยัง เซนาโดส้แควร ์ย่านการคา้ทีส่าํคญัของมาเกา๊ หรอืเซ็นเตอรพ์อยทม์าเกา๊ โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีปู่ 

ลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลอนคลืน่ เปรยีบเสมอืนทอ้งทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์
โปรตเุกส ใหอ้สิระทา่นเดนิชอ้ป ชมิ ชลิล ์ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกซือ้เสือ้ผา้สนิคา้แบรนดเ์นมไดท้ีน่ี่ 

ไม่ว่าจะเป็น ESPRIT, GIORDANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 6 ) 

จากนัน้นําท่านเดนิทางไปสมัผัสความอลังการของโรงแรมทีม่ีชือ่เสยีงทีส่ดุในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเชีย่น
(THE VENETIAN MACAU RESORT) ซ ึง่ตัง้อยู่บนทีด่นิทีถ่กูถมทะเลเรยีกว่า โคไท เชือ่มระหว่างเกาะไท
ปา และเกาะโคโลอาน พื้นทีข่องรีสอร์ทมีขนาด 10.5 ลา้นตารางฟุต ประกอบดว้ยหอ้งพัก 3,000 หอ้ง มี

รา้นคา้แบรนดเ์นมชัน้นํากว่า 350 รา้นคา้ และโดดเดน่ดว้ยเนื้อทีเ่พือ่การเสีย่งโชคซึง่รวมถงึโต๊ะเสีย่งโชคกว่า 
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800 โต๊ะ รวมถงึเครื่องเสีย่งโชคอันลํ้าสมัยกว่า 1,500 เครื่อง ภัตตาคารรา้นอาหารกว่า 20 แห่ง และศูนย์
ประชมุทีจุ่ผูค้นไดถ้งึ 15,000 ทีน่ั่ง สมัผัสบรรยากาศเวนสิ ล่องเรือกอนโดล่าในดนิแดนเวนสิแห่งตะวันออก 

ซึง่ภายในจะมสี ิง่บันเทงิหลากหลายใหท้่านเลอืก อาทเิชน่ รา้นขายสนิคา้ต่าง ๆ รา้นอาหาร หรือจะเป็นโชว์
ตา่งๆ ทีท่า่นสามารถเลอืกชมได ้(การลอ่งเรอืและชมโชว ์ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการเขา้ชมดว้ยตวัทา่นเอง)  

คํา่             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 ฮอ่งกงโดยเรอืเฟอรร์ ี ่ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 

ทา่นทีซ่ือ้ออฟช ัน่ต ัว๋ดสินยีแ์ลนดพ์รอ้มรบัสง่  หรอื ทา่นทีซ่ือ้ออฟช ัน่ต ัว๋โอเซีย่นปารค์พรอ้มรบัสง่ 
ไกดจ์ะนําทา่นเดนิทางโดยรถโตโยตา้ ALPHARD  (กรณีมลีกูคา้ซือ้ออฟช ัน่ 2-6 ทา่น) 
หรอืน ัง่รถบสัเล็ก  (กรณีมลีกูคา้ซือ้ออฟช ัน่เกนิ 6 ทา่น) 

 สง่ทา่นถงึหนา้ประตสูวนสนกุพรอ้มนดัเวลารบักลบั 
สว่นทา่นทีไ่ม่ไดซ้ือ้ออฟชัน่เพิม่  ขอมอบอสิระใหแ้กท่า่นในการพักผอ่นตามอัธยาศยั และเลอืกซือ้แบรนดเ์นม 
ณ แหลง่ชอ้ปป้ิงดงัใจกลางเมอืง ยา่นจมิซาจุย่ และถนนสาย ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมหร ู(CANTON ROAD) 

สนิคา้แบรนดเ์นมทกุแบบทกุประเภท รวมระดมพลกนัอยูบ่นถนนเสน้นีต้ัง้แตต่น้จนสดุสาย อาทเิชน่  OMEGA, 
TUDOR, ROLEX, ARMANI, JOYCE, DOLCHE & GABBANA, BUEBERRY, LONGCHAMP, DKNY, H&M, 

SWAROVSKI, HERMES, COACH, GUCCI, LOUIS  VUITTON, MIU MIU, DIOR, BONJOUR, PRADA, 
CHANEL รวมถงึแบรนดร์องเทา้ NEW BALANCE, ONITSUKA TIGER ฯลฯ สว่นทา่นทีต่อ้งการซือ้สนิคา้
ประเภทน้ําหอม เครือ่งสาํอางค ์ทา่นสามารถขา้มถนนมาซือ้ไดท้ี ่Duty Free Shop (DFS) 

*** อสิระอาหารเทีย่งและเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดจ้ใุจ*** 
*** กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ*** 

21.00 น. ออกเดนิทางกลบัโดย สายการบนิเอมเิรตส ์ (Emirates)  เทีย่วบนิที ่ EK385  / บรกิารอาหารเช็ท  
                      ใหญพ่รอ้มเครือ่งดืม่ไวน ์ เบยีร ์ นํา้อดัลมบนเครือ่ง 
23.15 น.       ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ช ัว่โมง ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาเขา้ ช ัน้ 2  

                     โดยสวสัดภิาพ 
 
 
 

 

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

รายการทอ่งเทีย่วนี้อาจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ถอืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยดืถอืตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นสาํคญั 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 

 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
    (กรณีอยู่ตอ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงหรอืตอ้งซือ้ตัว๋เดีย่วทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัเงือ่นไขสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิไทย - ฮ่องกง 
 คา่น้ําหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30 กโิลกรัม / 1 ทา่น 
 คา่ทีพ่ักตามระบุในรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุหรอืเทยีบเทา่ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบอุยู่ในรายการ  
 คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบุตามรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ทีร่ะบุอยู่ในรายการ  
 คา่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

     (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    
 

 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด  
      (สายการบนิเอมเิรตส ์จํากดัน้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัมตอ่ทา่น ไม่จํากดัจํานวนชิน้ 
 ถอืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรัมตอ่ทา่น)   
 (กระเป๋าทีม่ขีนาดใหญ่เกนิ 24 นิว้ทา่นตอ้งเสยีคา่ระวางน้ําหนัก(บนเรอืฮ่องกง-มาเกา๊) 25 ดอลลารฮ์่องกงตอ่ใบ/ตอ่ขา) 

 คา่ภาษีน้ํามนั,คา่ภาษีสนามบนิในกรณีทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่กอ่นการเดนิทาง  
 คา่อาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสริฟ์ ฯลฯ 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่แจง้เขา้-ออกคนตา่งดา้วหรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีพ่งึใช ้ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

    (บวกราคาเพิม่ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบกาํกบัภาษี VAT หรอืออกใบเสร็จในชือ่บรษัิท หา้งรา้น องคก์ร ฯลฯ) 
 ค่าธรรมเนยีมมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ 10 ดอลลารฮ์อ่งกง และคนขับรถ 10 ดอลลารฮ์อ่งกง ต่อวันตอ่คน รวม 4 วัน 80 ดอลลาร์

ฮอ่งกง เด็กและผูใ้หญ่จา่ยเทา่กนั ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก  
 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุทา่น (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะ แตไ่ม่บังคบัทปิ) 

 
 

เอกสารทีต่อ้งใช ้
 

 

 พาสปอรต์ไทยอายุการใชง้านเหลอืมากกว่า 6 เดอืนถา่ยเอกสารสาํเนาหนา้พาสปอรต์สง่แฟกซห์รอืสแกนมายังบรษัิท 
 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ  
  

 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืค่ามัดจํา 50 เปอรเ์ซ็นต ์

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 

 

***กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัที ่ 8-11 และ 9-12 เมษายน 2562*** 

รวมถงึกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด กรุป๊เหมาสว่นตวั และกรุป๊ทีแ่จง้ปิดกรุ๊ปแลว้*** 
***ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้*** 
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กรณีคณะออกเดนิทางได ้
   

 

 คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทวัร)์  
 คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 4 - 9  ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัรแ์ตม่ไีกดร์อรบัทีส่นามบนิฮ่องกง) 
 คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ไม่ถงึ 1 - 3  ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

 

 กรุ๊ปเดนิทางชว่งพเีรยีดปกต ิสาํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระคา่มัดจําทา่นละ  5,000 บาท  
***กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งเทศกาล วนัที ่8-11 และ 9-12 เมษายน 2562 สํารองทีน่ ัง่พรอ้มชําระคา่มดัจําทา่นละ 

10,000 บาท*** 
หากยังไม่ชาํระคา่มัดจําถอืวา่การจองไม่สมบูรณ์ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์สาํหรับผูท้ีว่างมดัจํากอ่น  สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่น
การเดนิทาง 10 วัน 

 กรุ๊ปจอยหนา้รา้นจํานวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ ผูใ้หญ ่4 ทา่นขึน้ไป บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทาง (บุคคลทีม่อีายุตัง้แต ่12 ปีข ึน้ไป) ไม่ครบ 4 ทา่น 

 เทีย่วบนิ,ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสาํคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่
สามารถเดนิทางได)้ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่จลาจล  หรอืกรณีทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบอาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  กอ่น
เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอุบัตเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชาํรุดจากสายการบนิ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ  กรณีทีท่า่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่สามารถ

เปลีย่นชือ่ได ้
 เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 
 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วันคนืคา่มัดจํา 50 เปอรเ์ซ็นต,์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

100% เต็มของราคาทวัร ์

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาล และกรุป๊เหมาสว่นตวัทีต่อ้งการการนัตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนใน
ประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight และกรุป๊ทีแ่จง้ปิดกรุ๊ปและยกเลกิการ

ขายจากซรียีท์วัรจ์ะไม่มกีารคนืมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

 
**กอ่นตัดสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมัดจํา เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 
 

หมายเหต ุ  
 

 

 รายละเอยีดดา้นการเดนิทางและราคา  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น  หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง   
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นี้การขอสงวนสทิธิด์งักลา่วทางบรษัิทจะยดึถอืและคํานงึผลประโยชนต์ลอดจน 
ความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิ ซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั   

 

 

**ขอขอบพระคณุทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหท้างบรษิทัฯ  เป็นผูน้ําพาการเดนิทางในคร ัง้นีค้ะ่** 
 


