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พกัหร ู6 ดาว The Venetian Macao Resort Royal Suite บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิ ณ  ภตัตาคาร 
Cafe’ Deco , สะพานฮอ่งกง จไูห ่มาเกา๊ วดัเจา้แมก่วนอมิ  โบสถเ์ซนตป์อล  เซนาโดส้
แควร ์ Symphony of Light น ัง่กระเชา้ 360 พระใหญโ่ป่วหลนิ พระแชกงหมวิ  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1   กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง                              (-/L/-) 

2  วดัเจา้แมก่วนอมิ - โบสถเ์ซนตป์อล – เซนาโดส้แควร ์– น ัง่รถบสัสูฮ่อ่งกง –
  Symphony of Light  (ABF/L/D)         

3  วดัแชกงหมวิ – วดัเจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย ์– ฮอ่งกงจวิลี ่– อสิระชอ้ปป้ิงยา่นจมิ
ซาจุย่   (DS/-/-) 

4   กระเชา้นองปิง Standard – ไหวพ้ระใหญโ่ป่วหลนิ – ชอ้ปป้ิง City Gate – 
กรงุเทพฯ       (DS/L/-) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

25 - 28 Jul 2019  27,900  27,900 25,900 7,000 10,000 

09 - 12 Aug 2019  29,900  29,900 28,900 7,000 10,000 

12 - 15 Sep 2019  27,900  27,900 25,900 7,000 10,000 

23 - 26 Oct 2019  27,900  27,900 25,900 7,000 10,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1  กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง                              (-/L/-) 

03.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัตามเวลานัดหมาย  ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขา
ออก ชัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M สายการ บนิคาเธย่แ์ปซฟิิค แอรเ์วย ์(CX)  

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

  **สงัเกตป้าย Smiletrip888 ** พนักงานตอ้นรับและหวัหนา้ทวัร ์ใหก้ารตอ้นรับพรอ้ม
ตดิป้ายชือ่และรับเอกสารการเดนิทาง บตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และผา่นพธิกีารตรวจคน
เขา้-ออกเมอืง สายการบนิการจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ ทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทาง
บรษัิทไมส่ามารเขา้ไปแทรกแซงได ้แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ อาทเิชน่ กรณี
ขอรถวลีแชร ์หรอืตอ้งการอาหารพเิศษซึง่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 3 วันหากถงึวัน
เดนิทางมลีกูคา้บางทา่นไมส่ามารถเดนิทางไดก้รณุาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการเชค็อนิ 

 ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกงโดย สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่CX616 
06.35 – 10.25 น., CX700 08.15 – 12.10 

 ถงึสนามบนิ เชค็แลป๊กอ๊ก ฮอ่งกง  หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่น
เดนิทางสูร่า้นอาหาร 

กลางวัน    รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  มือ้ที1่ 

   หลงัรับประทานอาหาร น าทา่น เดนิทางสูม่าเกา๊โดยเรอืเฟอรร์ี ่อนัทันสมยัโดยใชเ้วลา
การ เดนิทางประมาณ 1 ชม. เดนิทางถงึมาเกา๊ ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง (หมายเหต ุ
อาจมกีารปรับเปลีย่นเป็นรถบสั) 

 น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก The Venetian Macao Hotel & Resort โรงแรมหรรูะดบั 6 
ดาว  ใหท้กุทา่นไดพ้ักผอ่นอสิระตามอธัยาศยัเพือ่สมัผัสบรรยากาศของลาสเวกสัแหง่
ใหมข่องเอเชยี ภายในพรอ้มสรรพดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกมากมายไมว่า่จะเป็นรา้นคา้ 
รา้นอาหารมากมายและอกีหนึง่ความคลาสสคิคอืการ ลอ่งเรอืกอนโดลาในล าน ้าแหง่เว
นสิ ฟังการขบัขานอนัไพเราะของนายทา้ยเรอืทีท่ าหนา้ทีพ่าเราลอ่งเรอื 
**ส าหรับคา่ลอ่งเรอือยูท่ี ่118MOP$/ทา่น ตอ่การน่ังเรอืชมบรรยากาศเวนสิจ าลองไม่
เกนิ 10 นาท*ี* 

   อสิระอาหารเย็น เพือ่สะดวกตอ่การชอ้ปป้ิงและชมความงามของโรงแรม The 
Venetian Macao Hotel & Resort 

http://bit.ly/2NMk5YE


ทีพ่ัก  The Venetian Macao Hotel & Resort 6 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
https://www.venetianmacao.com   Room Type: Royale Suite  (หอ้งแบบเตยีง
ใหญ ่1 เตยีง) 

วนัที ่2 วดัเจา้แมก่วนอมิ - โบสถเ์ซนตป์อล – เซนาโดส้แควร ์– น ัง่รถบสัสูฮ่อ่งกง –
  Symphony of Light  (ABF/L/D)         

เชา้  อาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิ ณ  ภัตตาคาร Cafe’ Deco ภายในโรงแรม  มือ้ที ่2 

    หลงัรับประทานอาหาร น าทา่นสมัผัสกบั เมอืงมาเกา๊ (Macau) ดนิแดนแหง่การพนัน
และคาสโินนามระบอื นอกจากนี้ มาเกา๊ มภีาพความงามแหง่ศลิปวฒันธรรมของโลก
ตะวันออกและตะวันตกใหไ้ดช้ืน่ชม ตลอดจนวถิ ี   ชวีติทีผ่สมผสานกนัอยา่งกลมกลนื 
กวา่จะเป็นชือ่ “มาเกา๊” มทีีม่าจาก “อามา่” องคเ์ทพธดิาแหง่ทอ้งทะเลผูศ้กัดิส์ทิธิ ์ตาม
ต านานเลา่สบืตอ่กนัมาวา่ “อามา่” มพีระนามเดมิวา่ “หลงิมา่” หญงิสาวชาวฟเูจีย้นทีว่นั
หนึง่เธอตอ้งการขา้มฝ่ังมายังคาบสมทุรดอกลลิลีข่าว หรอื “เอา้เหมนิ” ตามชือ่ใน
ภาษาจนี จงึขอโดยสารมากบัเรอืของชาวประมงชราคนหนึง่ซึง่เป็นเพยีงเรอืล าเล็กๆ ที่
ยอมใหห้ลงิมา่ โดยสารมาดว้ย ในระหวา่งทีเ่รอืลอ่งอยูก่ลางทะเล เกดิมพีายขุ ึน้อยา่ง
รนุแรงท าใหเ้รอืหลายล าตอ้งอบัปาง แตด่ว้ยปาฏหิารยิใ์นค าสัง่ฟ้าของหลงิมา่ท าใหเ้รอื
ทีเ่ธอโดยสารมา เขา้ถงึฝ่ังไดอ้ยา่งปลอดภัย ทันททีีห่ลงิมา่กา้วเทา้ขึน้สูฝ่ั่งเธอก็ลอยขึน้
ไปบนฟ้าและหายลบัไป ชาวประมงทัง้หลายตา่งเชือ่กนัวา่เธอ คอื องคเ์ทพธดิาแหง่
ทอ้งทะเล นับตัง้แตนั่น้ดนิแดนแหง่นี้ก็ไดร้ับการขนานนามวา่ “อา่วของ อามา่” หรอื 
“อา-หมา่-เกา” ทีเ่พีย้นเสยีงมาเป็น “มาเกา๊” ในปัจจบุนั 
น าทา่น ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล (Kun Iam Statue) ซึง่โปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็น
อนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ เนื่องในโอกาสทีส่ง่มอบ มาเกา๊คนืใหก้บัจนี น าทา่นสู ่วัดเจา้แม่
กวนอมิ (Kun Iam Temple Macau) เป็นหนึง่ในสามวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในมาเกา๊สรา้งขึน้
ตัง้แตศ่ตวรรษที ่13วัดแหง่นี้มพีระสงฆจ์นีจ าวัดอยูด่ว้ย เมือ่กา้วเขา้สูป่ระตก็ูถอืวา่กา้ว
เขา้สูค่วามมงคล เนื่องจากดา้นขา้งประตมูทีา้วจตโุลกบาลทัง้สีค่อยปกปักรักษาวัดอยู่
ขา้งละ 2 ตนจดุเดน่ของวัดนี้คอื เรือ่งโชคลาภและการเงนิ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  มือ้ที3่ 

   น าทา่นเดนิทางสู ่โบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St. Paul's) โบสถเ์กา่แกซ่ ึง่มคีวาม
งดงามตามสถาปัตยกรรมยโุรป น าทา่นสูจ่ดุก าเนดิแหง่มาเกา๊ ณ ซากประตโูบสถเ์ซนต์
ปอล ซึง่โบสถแ์หง่นี้เคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหแ่รกของ  ชาวตะวันตกในดนิแดน
ตะวันออกไกล ตอ่มาในปี ค.ศ.1835 เกดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรงท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อล
คงเหลอืแคเ่พยีงบานประตแูละบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ทีส่งา่งาม 

 จากนัน้น าทา่นสู ่เซนาโด ้สแควร ์มาเกา๊ (Senado Square หรอื Senate Square) เซน็
เตอรพ์อยทแ์หง่มาเกา๊ ซึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลอนคลืน่
ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและชอ้ปป้ิงสนิคา้ที่
มชีือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมายเมือ่ถงึเวลานัดหมาย 

16.00 น.    เดนิทางสูฮ่อ่งกงโดย รถบสัขา้มสะพานฮอ่งกง จไูห ่มาเกา๊ (Hong Kong Zhuhai 
Macau Bridge) เป็นสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก ทีเ่ชือ่มเขตปกครองพเิศษอยา่ง 
ฮอ่งกง มาเกา๊ และจไูหเ่ขา้ไวด้ว้ยกนั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30-45 นาท ีเริม่สรา้งขึน้
ในปีพ.ศ.2552 และเปิดใหใ้ชบ้รกิารอยา่งเป็นทางการเมือ่วนัที ่24 ตลุาคม 2561 ซึง่ใช ้

ระยะเวลากอ่สรา้งทัง้หมด 9 ปี ใชง้บกอ่สรา้งมากถงึ 20 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ หรอืกวา่ 
6 แสนลา้นบาท โดยสะพานแหง่นี้เป็นหนึง่ในแผนการพัฒนาพืน้ทีเ่กรตเตอร ์เบย ์
(Greater Bay Area) ทีเ่ชือ่มตอ่มาจากโครงขา่ยถนนเดมิของมาเกา๊-จไูห ่และจากฝ่ัง
ฮอ่งกง โดยใชเ้หล็กในการกอ่สรา้งสะพานถงึ 420,000 ตนั ซึง่สามารถน าไปสรา้งหอไอ



เฟลไดอ้กีถงึ 60 แหง่เลยทเีดยีว นับวา่เป็นหนึง่ในสดุยอดทางวศิวกรรมของจนีเลยก็วา่
ได ้ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มววิของทะเลอนัไกลโพน้ราวกบัวา่ทา่นไดล้อยอยู่
เหนือผวิน ้า พรอ้มเปิดประสบการณ์ใหมไ่ปพรอ้มกนั 

16.45 น.    เดนิทางถงึ ฮอ่องกง หลงัจากผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นสูภ่ัตคารอาหาร 

ค า่     รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร มือ้ที4่ 

  น าทา่นชม Symphony of Light การแสดงแสง ส ีเสยีง ซึง่ทาง Hong Kong Tourism 
Board จัดขึน้เพือ่เป็นการ โปรโมทการทอ่งเทีย่วของฮอ่งกง โดยรว่มกบัอาคารสงูทัง้
สองฝ่ังของอา่ววคิตอเรยี 44 อาคารทีม่รีปูทรงแตกตา่งกนัตามหลกัฮวงจุย้ประดบัไฟ
ดา้นบน จากนัน้จะมกีารยงิแสงเลเซอรแ์ละแสงไฟตา่งๆ ประกอบเสยีงเพลงและค า
บรรยายเป็นภาษาองักฤษ จนีกลาง ฯลฯ สลบัวันกนัไป Guinness World Records ได ้
บนัทกึวา่ Symphony of Lights เป็นงานแสดงแสงสเีสยีงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก โดยจดุที่
เหมาะในการชม Symphony of Lights มากทีส่ดุก็คอืรมิฝ่ังเกาลนู 

ทีพ่ัก  Eaton Hong Kong Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ในระดบั
เดยีวกนั  https://www.eatonworkshop.com/hotel/hong-kong 

วนัที ่3 วดัแชกงหมวิ – วดัเจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย ์– ฮอ่งกงจวิลี ่– อสิระชอ้ปป้ิงยา่นจมิ
ซาจุย่   (DS/-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  (แบบติม่ซ า)    มือ้ที ่5 

 จากนัน้น าทา่นสู ่วัดแชกงหมวิ หรอื วัดกงัหนัน าโชค (Che Kung Temple) ถา้มาวัดนี้
ตอ้งอธฐิานขอในดา้น โชคลาภ ทรัพยส์นิเงนิทอง ธรุกจิการงานใหเ้จรญิรุง่เรือ่ง มกีงัหนั
ทองแดงทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้หมนุ 3 รอบจะขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและน าแตส่ ิง่ดีๆ มาให ้และวัดนี้ยัง
เป็นจดุหมายของนักธรุกจิทีอ่ยากสมหวังในเรือ่งงาน ท าธรุกจิราบรืน่เนื่องจาก *แชกง*
ขึน้ชือ่วา่เป็นเซยีนผูผ้ดงุความยตุธิรรม ซือ่สตัยแ์ละรบชนะเสมอ สาเหตทุีว่ัดนี้ชือ่วา่วัด *
กงัหนั*เพราะเป็นสญัลกัษณ์ในการปัดเป่าเรือ่งรา้ยใหอ้อกจากผูท้ีม่าไหวน่ั้นเอง  และใน
วัดกงัหนัยังมอีกี 2 จดุทีห่ลายๆทา่นอาจจะยังไมท่ราบคอื จดุไหวไ้ทส้ว่ยเอี๊ย หรอืเทพ
เจา้คุม้ครองดวงชะตาอยูด่า้นซา้ยมอืองเทพเจา้แชกง และเทพเจา้ไฉ่ซงิเอี๊ยหรอืเทพ
เจา้โชคลาภทัง้ 5 องคอ์ยูด่า้นขวาของเทพเจา้แชกง ในจดุนี้มกีอ้นเงนิทองแบบจนีให ้
เราน ากลบัไปตัง้บชูาไวท้ีบ่า้นไดด้ว้ย 

 น าทา่นสู ่อา่วรพีัลสเ์บยห์รอือา่วน ้าตืน้ (Repulse Bay) ซึง่ชือ่อา่วนี้ไดม้าจากชือ่เรอืรบ
ขององักฤษทีม่าจอดเพือ่รักษาการณ์อา่วอา่วดา้นนี้เป็นอา่วน ้าตืน้ ซึง่ไดรั้บความนยิม
จากคนฮอ่งกงเองทีม่าเทีย่วพักผอ่น ซึง่ดา้นหนึง่ของอา่วม ีวัดเทยีนโฮว่ (Tin 
Hau Temple) ในวัดแหง่นีม้สี ิง่ศกัดิส์ทิธิห์ลายองคป์ระดษิฐานอยูท่ัง้โพธสิตัวก์วนอมิที่
เป็นทีเ่คารพศรัทธาและขึน้ชือ่เรือ่งการขอลกู องคเ์ทยีนโฮว่ทีเ่ป็นทีเ่คารพศรัทธาใน
ฐานะเทพธดิาแหง่ทอ้งทะเลผูป้กปักรักษาคนเดนิทาง เทพเจา้ไฉ่ซงิเอี๊ยทีผู่ค้นนยิมมา
ขอโชคลาภโดยใชม้อืหรอืธนบตัรลบุรปูปัน้ทา่น 
องคพ์ระสงักจัจายนท์ีช่าวจนีเชือ่กนัวา่สามารถขอเพศของลกูได ้นอกจากนัน้ยังมี
พระพทุธรปูแบบไทย สะพานแหง่การตอ่ชะตาทีเ่ชือ่วา่เมือ่ขา้มสะพานไปแลว้จะเป็น
ดนิแดนแหง่สวรรคท์ีม่สีญัลกัษณ์มงคลอยูห่ลายอยา่ง เชน่ แพะสามตวั ซึง่หมายถงึการ
เริม่ตน้ชวีติทีด่ ีเทพแหง่ความรัก ทีผู่ค้นนยิมไปขอเรือ่งคูค่รองโดยน ารบิบิน้สแีดงไปผกู
ไวร้ปูปัน้ปลา ซึง่เป็นทีช่ ืน่ชอบของนักทอ่งเทีย่วในการโยนเหรยีญเขา้ปากปลาและมี
อาคารคลา้ยเกง๋จนีซึง่มคี ามงคล 100ตวัอกัษรเป็นภาษจนีโบราณตดิอยูห่ลายทา่นนยิม
ไปอธษิฐานขอพรเพือ่ใหม้สี ิง่ดีๆ เกดิขึน้ในชวีติ 

 จากนัน้น าทา่นสู ่รา้นฮอ่งกงจวิเวลรี ่(HKJ) ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุบนเกาะฮอ่งกงของ บรษัิท 



ฮอ่งกง จวิเวลรี ่กรุ๊ป จ ากดั ไดเ้กดิแรงบนัดาลใจ น ากงัหนั มาพลกิแพลงเป็น จี ้ลอ้ม
เพชร โดยเชญิซนิแสชือ่ดงั มาจัดวางต าแหน่งของเพชรแตล่ะเม็ด ซึง่ถอืเป็นเครือ่งราง
ตามหลกัฮวงจุย้ซ ึง่จ าลองเลยีนแบบมาจาก “แซก้ง๋เมีย๋ว” กงัหนัใหญ ่4 ใบพัดทีช่าว
ฮอ่งกงเลือ่มใสศรัทธาที ่“วดัเชอกงุ” ซึง่เป็นวัดทีด่งัมากและมตี านานความเชือ่มา
ยาวนานวา่ คนทีม่เีคราะหเ์มือ่จับใบพัดของกงัหนัหมนุไปโดยรอบแลว้ จะท าใหช้วีติ
หมนุเวยีนไปในทางทีด่แีละสามารถพัดเอาสิง่ชัว่รา้ยตา่งๆ ออกไปได ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร มือ้ที6่ 

 หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั ยา่นถนนนาธาน(Nathan 
Road) เสน้ทางชอ้ปป้ิงตัง้แตจ่มิซาจุย่ยาวจนถงึมงกก๊ โดยจะมเีสือ้ผา้ยีห่อ้ตา่งๆมากมาย
ทีค่นไทยคุน้เคยอยา่ง Giordano,G2000,ZARA แลว้ยังมรีา้นขายมอืถอื,กลอ้ง
,รา้นอาหาร และรา้นขนมเป็นตน้หรอืเราจะเดนิขา้มไปยังฝ่ังถนน แคนตัน้ (Canton 
Road) เพือ่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมภายในหา้ง Harbour City แหลง่รวมสนิคา้ส าหรับ
นักชอ้ปป้ิงตวัยง มแีบรนดร์ะดบัโลกอยา่ง Louis Vuitton, Dior , Gucci , Chanel , 
Hermes ฯลฯก็ตอ้งมาทีถ่นนสายนี้สว่นราคาก็ถกูกวา่เมอืงไทยพอสมควร แถมยงัมแีบบ
ใหม่ๆ มาใหเ้ลอืกอยา่งจใุจ หรอืจะเลอืกเดนิตอ่ไปยังOcean Terminal ซึง่อยูภ่ายใน
อาคารเดยีวกนัก็ไดม้รีา้นของเลน่อยา่ง Toy R’us ไวค้อยเอาใจคณุหนูๆอกีดว้ย 

  ***อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง*** ไดเ้วลานัด
หมายน าทา่นกลบัโรงแรมทีพ่ัก 

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

วนัที ่4  กระเชา้นองปิง Standard – ไหวพ้ระใหญโ่ป่วหลนิ – ชอ้ปป้ิง City Gate – 
กรงุเทพฯ       (DS/L/-) 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร (แบบติม่ซ า) มือ้ที7่  บรกิารทา่นดว้ยโจ๊กต ารับ
ฮอ่งกง และติม่ซ า ตน้ต าหรับรสชาตกิวางตุง้ แท ้ๆ   

หลงัรับประทานอาหารแลว้ น าทา่นเดนิทางไปสกัการะ พระใหญบ่นเกาะลนัเตา เกาะ
ใหญท่ีส่ดุของฮอ่งกง ซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกาะฮอ่งกง น าทา่น น่ัง
กระเชา้ (Ngong Ping Cable Car Standard) จากตงุชงุสูท่ีร่าบนองปิง ใชเ้วลาน่ัง
ประมาณ 25 นาท ีทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจนีโบราณ
ของ หมูบ่า้นนองปิง (Ngong Ping Village) เป็นหมูบ่า้นทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยูข่อง
ชาวจนี มบีรรยากาศสบายๆและมรีา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ,หอพระพทุธประวัตทิี่
น าเสนอเรือ่งราวของพระพทุธประวัตจิากหมูบ่า้นนองปิงเดนิตรงไปทา่นจะพบกบั
พระพทุธรปูขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก พระใหญบ่นเกาะลนัเตา (Tian Tan Buddha 
Statue) องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 202 ตนัและสงู 34 
เมตร องคพ์ระหนัพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้หากไมไ่ดม้า
สกัการะพระใหญก็่เหมอืนมาไมถ่งึฮอ่งกง ตอ้งใชเ้วลาสรา้งนานกวา่ 12 ปี จงึเสร็จ
สมบรูณ์ รอบขา้งขององคพ์ระใหญม่เีทวดา 6 องคก์ าลงัถวายสิง่ของ 6 ชิน้ทีม่ี
ความหมายแทนความด ีความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมสีมาธ ิซึง่ทัง้หมด
คอืหนทางทีจ่ะพาสรรพสตัวส์ูน่พิพาน ดา้นลา่งของพระใหญม่อีาคาร 3 ชัน้ บรเิวณชัน้ 3 
มพีระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้บรรจอุยู ่

*บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นวธิกีารเดนิทางขึน้นองปิงในกรณีทีก่ระเชา้ปิด
ปรับปรุงหรอืสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้และสงวนสทิธิก์าร



คนืเงนิทกุกรณี* 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที8่ 

 หลงัอาหาร น าทกุทา่นชอ้ปป้ิงทีห่า้งดงั City gate Outlet Mall หนึง่ในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่
ดงัของฮอ่งกงทีใ่ครมาแลว้ตอ้งแวะชอ้ปป้ิงกระจายใหไ้ด ้เพราะซติีเ้กตสแ์หง่นี้เต็มไป
ดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมชัน้น ากวา่ 80 รา้น เชน่ Esprit outlet, Guess outlet, Coach 
Factory, Crocs Outlet ฯลฯ ทีพ่รอ้มน าสนิคา้มาลดราคา 30-70%กนัตลอดทัง้ปี ได ้
เวลานัดหมาย น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิเชค็ แลป กอ๊ก 

**อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง** 

......... น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดย สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่
CX613 (1835-2035),CX703 (1950-2150), CX617 (2135-2330), CX709 (2225-
0020+1) (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย
สวัสดภิาพและความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

อตัรานีร้วม 

คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางและสายการบนิตามทีร่ายการระบ ุชัน้ทัศนาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ และ
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
** กรณุาระบลุกัษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตวัทา่นเองTWN / DBL / SGL / 

TRP หากไมม่กีารระบ ุทางบรษัิท ขออนุญาตจัดเป็นเตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พัก 



** ส าหรับ The Venetian Macau Resort บรษัิทสวงนสทิธิใ์นการจองหอ้งเป็นแบบ Royale Suite ทกุ
หอ้ง(หอ้งแบบเตยีงใหญ ่1 เตยีง) ทัง้นี้ทางบรษัิทเป็นเพยีงผูป้ระสานงานท าการรเีควสใหก้บัทางลกูคา้ 

สดุทา้ยการจัดหอ้งพักขึน้อยูก่บัทางโรงแรม 

คา่อาหารทีร่ะบใุนรายการ 
คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่วตามรายการ 

หวัหนา้ทวัร ์น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
คา่น ้าหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30 กโิลกรัมหรอืเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด เนื่องจากอาจมกีาร

เปลีย่นแปลง 
ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีเสือ้ผา้ คา่มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสัง่เพิม่กรณุาแจง้หวัหนา้ทัวร์

แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 
คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาตหิรอืตา่งดา้ว 

คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%(คดิค านวณจากคา่บรกิาร กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 
7% (ค านวณจากคา่บรกิาร) 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถประมาณคนละ 120 HKD/ทรปิ เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กนั ยกเวน้เด็ก
ทารก 

  

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

กรณุาช าระคา่มัดจ าทา่นละ 15,000 บาท / เดนิทางชว่งเทศกาลช าระคา่มัดจ าทา่นละ 20,000 บาท 
ทันทหีลงัการจอง พรอ้มแฟกซห์รอือเีมลล ์หนา้พาสปอรต์และหลกัฐานการโอนเงนิ เพือ่ท าการ

จอง  สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน หากไมม่กีารช าระมัดจ าถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ บรษัิท
ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูท้ีว่างมัดจ ากอ่น 

 
       เง ือ่นไขการยกเลกิ           

ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30วัน คนืเงนิมัดจ าบางจ านวน หากมกีารเกดิคา่ใชจ้า่ย เชน่ ทางบรษัิทไดม้ัดจ าตัว๋
กบัสายการบนิแลว้ หรอื ทางบรษัิทไดม้กีารการนัตโีรงแรมกบัแลนดท์างเมอืงนอกแลว้ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29วัน ขอสงวนสทิธิเ์ก็บมัดจ า 80% ของจ านวนเงนิมัดจ า 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทกุกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมาเดนิทาง
แทนได ้และตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณีตัว๋เครือ่งบนิ/ตัว๋เรอื ไดท้ าการออกแลว้และตอ้งท าการแกไ้ข

ชือ่ 
เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในการปรับเปลีย่นวธิกีารเดนิทางขึน้นองปิง ในกรณีทีก่ระเชา้ปิดปรับปรงุ หรอื



สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยจากทางเจา้หนา้ทีไ่มอ่นุญาตใหข้ึน้เพราะถอืหลกัความปลอดภัย ดงันัน้จะไม่
มกีารคนืเงนิทกุกรณี 

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่
ระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายใุชง้าน ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่
การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบหากไมเ่หลอืถงึและไมส่ามารถเดนิทางได ้

ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาพเิศษกรณีทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวัน, คนืเงนิและไม่
สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

เมือ่ทานตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้แลว้ทัง้หมด 

กอ่นตดัสนิใจจองทัวร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมัดจ า 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิ หรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม ่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 

Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 
หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีม่กีารขึน้ลง
ของเงนิตราตา่งประเทศและจากการปรับขึน้คา่น ้ามนัของสายการบนิ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและโปรแกรมทัวรต์ามความเหมาะสมทัง้นี้จะ
ยดึถอืผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

บรษัิทฯ เป็นเพยีงตวัแทนสายการบนิ, โรงแรม, ภัตตาคาร หรอือืน่ๆ ไมอ่าจจะรับผดิชอบตอ่ปัญหา นัด
หยดุงาน การเมอืง ความลา่ชา้ การจราจร หรอืภัยธรรมชาต ิแตย่ังคงรักษามาตรฐานการบรกิารที่

ด ี เพือ่ใหท้า่นเกดิประโยชนแ์ละความสขุในการทอ่งเทีย่ว การยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืความผดิพลาดของ
สายการบนิ แตท่างบรษัิทจะแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ 

หากเกดิกรณีทรัพยส์นิหรอืเอกสารสว่นตวัสญูหายซึง่จะมผีลในการเดนิทางของคณะทัวร ์ใหถ้อืเป็น
ความรับผดิชอบสว่นบคุคล 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบจากเหตอุนัเนือ่ง มาจากภัยจลาจล ประทว้ง ความไมส่งบทาง
การเมอืง 

กรณุาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ทีม่กีารนัดหมาย 
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น 
** ออกเดนิทางขัน้ต า่ 10 ทา่น (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทัวร)์ ** 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นวนัเดอืนทางของทา่น ในกรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ดงักลา่วคอื รา้นจวิเวอรร์ี ่แตไ่มไ่ดม้กีารบงัคบัซือ้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ 
2,500 บ. / ทา่น (ในกรณีลกูคา้ไมไ่ปซติีท้วัรต์ามโปรแกรมทัวรท์ีม่เีทา่นัน้) กรณุาแจง้กบัทางเจา้หนา้ที่

กอ่นช าระเงนิ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 
ในกรณีทีล่กูคา้จองทัวรแ์ละช าระคา่มัดจ าแลว้ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ความและเงือ่นไขที ่ บรษัิท

แจง้ขา้งตน้ 

 


