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นั่งกระเช้ านองปิ ง 360 องศาไหว้พระใหญ่ โป่ วหลินเกาะลันเตา
สนุกสุ ดหรรษากับฮ่ องกงดิสนี่ย์แลนด์ ...นั่งพีคแทรมชมอ่าววิคตอเรีย
นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิม...อ่าวรีพลั ส์ เบย์ ...ช้ อปปิ้ งสุ ดมันส์ จมิ ซาจุ่ย
มาเก๊า...พักสุ ดหรูระดับ 6ดาว The Venetian Macao Resort
ห้ อง Royal Suite บรรยากาศลาสเวกัสแห่ งเอเซีย
โบสถ์ เซนต์ ปอล...ช้ อปปิ้ งเซนาโดสแควร์ ...
(CPH) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 26,900-36,900.-
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โดยสายการบินเอมิเรตส์
บินโดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ ล่าสุ ด ใหญ่ ที่สุดในโลก
กําหนดการเดินทาง : เมษายน – มิถุนายน 2558
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

10-13 เม.ย. / 11-14 เม.ย. / 12-15 เม.ย. / 13-16 เม.ย. / 14-17 เม.ย. 15-18 เม.ย. / 17-20
เม.ย. / 18-21 เม.ย. / 24-27 เม.ย. / 25-28 เม.ย.
08-10 พ.ค. / 15-18 พ.ค. / 22-25 พ.ค. / 29พ.ค.-01มิ.ย.
05-08 มิ.ย. / 12-15 มิ.ย. / 19-22 มิ.ย. / 26-29 มิ.ย.

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง - Symphony of Light – Avenue of Star

10.30 น.

คณะผูร้ ่ วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ T สาย
การบิน เอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ (EK) **สั งเกตป้าย Smile Trip ** พนักงานต้ อนรับและหัวหน้ าทัวร์ ให้ การต้ อนรับ
พร้ อมติดป้ายชื่อและรับเอกสารการเดินทาง บัตรทีน่ ั่งบนเครื่องบิน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า-ออกเมือง
สายการบิน การจัดที่นั่งบนเครื่ องบิน ทางสายการบินเป็ นผู้กําหนด ทางบริ ษัทไม่ สามารเข้ าไปแทรกแซงได้ แต่
จะทําการ Request ให้ ได้ เท่ านั้น อาทิเช่ น กรณีขอรถวีลแชร์ หรือต้ องการอาหารพิเศษ ซึ่งต้ องแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อน
เดินทาง 3 วัน หากถึงวันเดินทางมีลูกค้ าบางท่ านไม่ สามารถเดินทางได้ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทําการเช็ คอิน
เหิรฟ้ าสู่ ฮ่ องกงโดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ EK384
ติดป้ ายชื่อและรับเอกสารการเดินทาง บัตรที่นงั่ บนเครื่ องบิน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง
เดินทางถึง สนามบิน เช็ คแล๊ ปก๊ อก ฮ่ องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดิน ทางผ่านสะพาน
แขวนชิ งหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง "ฮ่ องกง" เป็ นภาษากวางตุ้ง ซึ่ งมาจากภาษาจีน
กลาง ว่า "เซียงกัง่ ‛ ความหมายก็ไม่ เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็ นมา สื บเนื่ องมาแต่ครั้งที่
กวางตุง้ เป็ นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่ งขายเป็ นสิ นค้าออกโดยที่ตอ้ งมาขนถ่ายสิ นค้ากัน ที่ท่าเรื อนํ้าลึกตอน
ใต้สุด นําท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้ พบกับ รอยประทับมือของบุคคลทีม่ ีชื่อเสี ยงและเป็ นแรงบันดาลใจ
ของโลกฮอลลีว้ ูดตะวันออก อาทิ ฉี เคอะ, เหลียงเฉาเหว่ ย, จางม่ านอวี,้ เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ ว ยังไม่ รวมถึงคนดังอื่น
ๆ ที่ได้ ประทับรอยมือลงบนพืน้ ซีเมนต์ ต่อด้วยนําท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์ เริ่ มต้ นใน

14.00 น.
18.05 น.

(CPH) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 26,900-36,900.-
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คํ่า

เวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุ ดยอดตระการตา ที่ได้ รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่ าเป็ นการแสดง
แสงและเสี ยงถาวรทีย่ งิ่ ใหญ่ ทสี่ ุ ดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้ าสําคัญต่างๆ ที่ต้ งั อยูส่ องฟากฝั่งของอ่าว
วิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้จะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่ งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่ องแสงสว่างตระการ
ตาเป็ นสี ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ STANFORD HOTEL MONGKOK หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง

นั่งกระเช้ านองปิ ง – พระใหญ่ โป่ วหลิน – ดิสนีย์แลนด์ – ชมพลุไฟ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซํา)
บริ การท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่ น และซาลาเปา ต้นตําหรับรสชาติกวางตุง้ แท้ๆ หลังอาหาร นําท่านชมทิวทัศน์รอบ
เกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุ รกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย หลังอาหารนํา
นําท่านสู่ เกาะลันเตา เกาะใหญ่ ที่สุดของฮ่ องกง ซึ่ งมีขนาดใหญ่ เป็ นสองเท่ าของเกาะฮ่ องกง นําท่านนั่งกระเช้ า
Ngong ping 360 จากตุงชุ งสู่ ที่ราบนองปิ ง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะ
ลันเตา พบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้ นนองปิ งบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนื อระดับนํ้าทะเล 371เมตร
จากนั้นนําท่านกราบนมัสการขอพรกับองค์ Tian Tan Buddha Statue องค์ พระสร้ างจากการเชื่ อมแผ่ นสั มฤทธิ์
ถึง 200 แผ่ น หนัก 202 ตันและสู ง 24 เมตร องค์ พระหันพระพักตร์ ไปยังเนินเขาเบือ้ งล่ างบริ เวณทะเลจีนใต้ หาก
ไม่ ได้ มาสั กการะพระใหญ่ ก็เหมือนมาไม่ ถึงฮ่ องกง ต้ องใช้ เวลาสร้ างนานกว่ า 12ปี จึงเสร็ จสมบูรณ์ รอบข้างของ
องค์พระใหญ่มีเทวดา 6 องค์กาํ ลังถวายสิ่ งของ 6 ชิ้นที่มีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความ
สงบ ความมีสมาธิ ซึ่ งทั้งหมดคือหนทางที่จะพาสรรพสัตว์สู่นิพพาน ด้านล่างของพระใหญ่มีอาคาร 3 ชั้น บริ เวณ
ชั้น3 มีพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิ งในกรณีที่กระเช้ าปิ ดปรั บปรุ งหรื อสภาพ
อากาศไม่ เอือ้ อํานวย โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าและสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทุกกรณี***
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิง่ ใหญ่ แห่ งใหม่ ล่าสุ ดของโลก

กลางวัน

(CPH) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 26,900-36,900.-
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20.00 น.

ให้ท่านเพลิ ดเพลิ นไปกับนานาเครื่ องเล่นหลากหลายชนิ ด ทั้ง 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland ,
Adventure land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ที่ดินของ Toy Story ทุกอย่างไม่ตอ้ งจ่ายเงินเพิ่ม อาทิ
การนั่งรถไฟไอนํา้ โบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่ าตัวการ์ ตูนจากดิสนีย์, นั่งรถไฟเหาะ
ที่ SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์ การ์ ตูนสามมิติที่ MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลง
พร้ อมแสง สี เสี ยงอันตระการตาที่ FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภัยไปกับการล่ องเรือเข้ าไปใน
ป่ าดงดิบที่ RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ
Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้ านของ Andy เพลิดเพลินกับของเล่ นและกิจกรรม
มากมายในโซน Toy Story Land .
สวนสนุ กดิสนีย์แลนด์ ทําการจุ ดพลุไฟในชุ ด ‚DISNEY IN THE STARS‛ ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ ของสวน
สนุกดิสนีย์แลนด์ โดยจะจุดทุกวัน วันละ 1 ครั้งเท่านั้น
อาหารคํ่าไม่ รวมอยู่ในรายการท่ องเที่ยว เพื่อให้ ท่านได้ เพลิดเพลินเต็มที่กับเครื่ องเล่ นนานาชนิด ท่ านสามารถ
ทานอาหารได้ สะดวกสบายกับร้ านอาหารและภัตตาคารมากมายภายในดิสนีย์แลนด์
พักที่ STANFORD HOTEL MONGKOK หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

วัดแชกงหมิว –เจ้ าแม่ กวนอิมรีพลั ส์ เบย์ – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค -ช้ อปปิ้ งย่ านจิมซาจุ่ย - มาเก๊า

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซํา)
หลังอาหารนําท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกงผ่านชมย่านธุ รกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัยเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว‛

(CPH) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 26,900-36,900.-
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กลางวัน

18.00 น.
19.00 น.

เป็ นวัดที่เชื่ อกันว่ าถ้ าหมุนกังหัน 3 รอบจะขับไล่ สิ่งชั่ วร้ ายหรือสิ่ งไม่ เป็ นมงคลออกไปและนําแต่ สิ่งดีๆเข้ ามาใน
ชีวติ ซึ่งชาวฮ่ องกงนิยมไปสั กการะที่วัดแห่ งนี้เป็ นจํานวนมาก จากนั้นนําท่านสู่ รีพัลส์ เบย์ หรืออ่ าวนํ้าตืน้ ซึ่ งชื่อ
อ่าวนี้ ได้มาจากชื่ อเรื อรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้ เป็ นอ่าวนํ้าตื้น ซึ่ งได้รับความนิ ยม
จากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่ งด้านหนึ่ งของอ่าวมีวดั เจ้าแม่กวนอิม ถือเป็ นวัดสําคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะ
ฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวจํานวนมากมาขอพรเจ้ าแม่ กวนอิม,เจ้าแม่ทบั ทิมและเทพ
เจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่ อถือศรัทธา พระสังกัจจจาย บูชาเพื่อความสุ ข, เจ้าสมุทร
เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมัง่ คัง่ มีเทพแห่ งวาสนา เทพแห่ งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่
มีวิธีการเสี่ ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิ ษฐานด้วยการลูบคลําหิ นก้อนกลมอย่างตั้งใจ นําท่านนัง่ พีกแทรม(Peak
Tram)เป็ นพาหนะเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง เปิ ดให้บริ การมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 และถือเป็ นแห่ งแรกของเอเชี ยก็วา่
ได้ เดิ มที เป็ นรถรางที่ใช้พลังงานไอนํ้าในการขับเคลื่ อน แต่ในปี ค.ศ. 1926 ก็ได้ถูกเปลี่ ยนมาเป็ นระบบเกี ยร์
ไฟฟ้ า และเปลี่ ย นเป็ นการควบคุ ม ด้ว ยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่ งเป็ นระบบใหม่ ล่ า สุ ด จากประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ในปี ค.ศ. 1989 (มีประสิ ทธิภาพและความปลอดภัยสู ง) โดยตลอดทาง 1.4 กิโลเมตร คุณจะได้
ชมทัศนี ยภาพอันแปลกตาของอ่าววิกตอเรี ยและเกาลูนที่สวยงาม วิคตอเรี ยพีค คือยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะ
ฮ่องกง สู งจากระดับนํ้าทะเล 552 เมตร และถือเป็ นยอดเขาที่สูงเป็ นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง จุดที่สูงทีสุดของ
ฮ่องกง คือ Tai To Yan ที่อยูใ่ นเขตนิ วเทอริ ทอรี่ มีความสู งถึง 957 เมตรจากระดับนํ้าทะเลแม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุด
ของฮ่องกง หากวิคตอเรี ยพีค ถื อเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรี ยพีค จะ
สามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ท้ งั หมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรี ย ตึกระฟ้ า เรื อเฟอร์ รี่ และสี สันของแสงไฟยาม
คํ่าคืนของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่ อเรื่ องฮวงจุย้ จากนั้นนําท่านสู่ โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่ งดังที่สุด
บนเกาะฮ่ องกงของ บริ ษัท ฮ่ องกง จิวเวลรี่ กรุ๊ ป จํากัด ได้ เกิดแรงบันดาลใจ นํากังหัน มาพลิกแพลงเป็ น จี้ ล้ อม
เพชร โดยเชิ ญซินแสชื่ อดัง มาจัดวางตําแหน่ งของเพชรแต่ ละเม็ด ซึ่ งถือเป็ นเครื่ องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่ งจําลอง
เลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธา ที่ “วัดเชอกุง” ซึ่ งเป็ นวัดที่ดงั
มากและมีตาํ นานความเชื่ อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะทําให้
ชีวติ หมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่ งชัว่ ร้ายต่างๆ ออกไปได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย ย่ านถนนนาธาน เช่ น นํ้าหอม นาฬิ กา กระเป๋ า
หนังยี่ห้อต่ างๆ หรือช้ อปปิ้ งสิ นค้ า BRAND NAME ชั้ นนําที่มีให้ ท่านเดินเลือกช้ อปปิ้ งมากกว่ า 700 ร้ านค้ า อาทิ
GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy‘
RUs จากทัว่ โลกอิสระตามอัธยาศัย .... ได้เวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์ รี่
นําท่ านเดินทางสู่ มาเก๊ าโดยเรือเฟอร์ รี่อนั ทันสมัยและสะดวกสบายโดยใช้ เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชม.
การเดินทางโดยเรือเฟอรี่ผ้ เู ดินทางทุกท่ านต้ องลากกระเป๋ าสั มภาระลงเรือด้ วยตัวท่ านเอง
เดินทางถึง มาเก๊ า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองนําท่านเดิ นทางสู่ ที่พกั THE VENETIAN MACAO RESORT
HOTEL โรงแรมหรู ระดับ 6 ดาว ให้ ทุกท่ านได้ อิสะตามอัธยาศัยเพื่อสั มผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่ งใหม่

(CPH) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 26,900-36,900.-
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ของเอเชี ย ภายในพร้ อมสรรพด้ วยสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ให้ ความบันเทิง และช้ อปปิ้ งที่แกรนด์ คาแนลช้ อป
พบกับร้ านค้ าแบรนด์ เนมชื่อดังมากมายกว่ า 350 ร้ าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ งเพื่อลิ้มลองเมนู
ต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่ เรื อกองโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ค่าบริ การไม่รวมอยูใ่ น
ราคาทัวร์ ) หรื อจะเสี่ ยงโชคที่คาสิ โนซึ่ งมีอยูท่ ้ งั หมด 4 โซนใหญ่ เพื่อความสะดวกสบายของทุกท่ าน ให้ ทุกท่ าน
ได้ มีเวลาภายในเวเนเชี่ ยนอย่ า งเพียงพอและเพลิดเพลินต่ อการช้ อปปิ้ งทางบริ ษัทไม่ มีบ ริ การอาหารเย็น ณ
ภัตตาคาร แต่ ขอแจกเป็ นเงินสด ผู้ใหญ่ ท่านละ 80 เหรียญฮ่ องกง เด็ก 60 เหรียญฮ่ องกง
พักที่ The Venetian Macau Hotel & Resort

วันทีส่ ี่

วัดเจ้ าแม่ กวนอิม – โบสถ์ เซนต์ ปอล – จัตุรัสเซนาโด้ สแควร์ - กรุงเทพ

เช้ า

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ณ ภัตตาคาร Cafe’ Deco ภายในเวเนเชี่ยน
จากนั้นนําท่านสัมผัสกับเมือง มาเก๊ า ดิ นแดนแห่ งการพนันและคาสิ โนนามระบือ นอกจากนี้ มาเก๊ามีภาพความ
งามแห่ ง ศิ ลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ไ ด้ชื่นชมและยัง มี มนต์เสน่ ห์แห่ งความเชื่ อและ
ศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลื น กว่าจะเป็ นชื่ อ ‚มาเก๊ า‛ มีที่มาจาก ‚อาม่ า‛
องค์ เทพธิดาแห่ งท้ องทะเลผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตามตํานานเล่ าสื บต่ อกันมาว่ า ‚อาม่ า‛ มีพระนามเดิมว่ า ‚หลิงม่ า‛ หญิง
สาวชาวฟูเจี้ยนที่วันหนึ่งเธอต้ องการข้ ามฝั่งมายังคาบสมุทรดอกลิลลี่ขาว หรื อ ‚เอ้ าเหมิน‛ ตามชื่ อในภาษาจีน
จึงขอโดยสารมากับเรือของชาวประมงชราคนหนึ่งซึ่งเป็ นเพียงเรือลําเล็กๆ ที่ยอมให้ หลิงม่ า โดยสารมาด้ วย ใน
ระหว่ างทีเ่ รือล่ องอยู่กลางทะเล เกิดมีพายุขนึ้ อย่ างรุ นแรงทําให้ เรือหลายลําต้ องอับปาง แต่ ด้วยปาฏิหาริ ย์ในคําสั่ ง

(CPH) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 26,900-36,900.-
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กลางวัน

18.30น.
21.50น.
23.45น.

ฟ้าของหลิงม่ าทําให้ เรือทีเ่ ธอโดยสารมา เข้ าถึงฝั่งได้ อย่ างปลอดภัย ทันทีที่หลิงม่ าก้ าวเท้ าขึน้ สู่ ฝั่งเธอก็ลอยขึน้ ไป
บนฟ้าและหายลับไป ชาวประมงทั้งหลายต่ างเชื่ อกันว่ าเธอ คือ องค์ เทพธิดาแห่ งท้ องทะเล นับตั้งแต่ น้ันดินแดน
แห่ งนีก้ ไ็ ด้ รับการขนานนามว่า ‚อ่าวของ อาม่ า‛ หรือ ‚อา-หม่ า-เกา‛ ทีเ่ พีย้ นเสี ยงมาเป็ น ‚มาเก๊ า‛ ในปั จจุบัน นํา
ท่านเดิ นทางสู่ เจ้ าแม่ กวนอิมริ มทะเล ซึ่ งโปรตุเกสสร้ างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ ให้กบั มาเก๊า เนื่ องในโอกาสที่ส่ง
มอบ มาเก๊าคืนให้กบั จีน นําท่านสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิม นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิมที่เก่ าแก่ ที่สุดในมาเก๊ ามีอายุราว 600
กว่าปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ โบสถ์ เซนต์ ปอล โบสถ์เก่าแก่ซ่ ึ งมีความงดงามตามสถาปั ตยกรรมยุโรป นําท่านสู่ จุด
กํา เนิ ดแห่ ง มาเก๊ า ณ ซากประตู โบสถ์เซนต์ป อล ซึ่ ง โบสถ์แห่ งนี้ เคยเป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนาแห่ ง แรกของ
ชาวตะวันตกในดิ นแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิ ดเพลิ งไหม้อย่างรุ นแรงทําให้โบสถ์เซนต์ปอล
คงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม จากนั้นนําท่านสู่ เซนาโด้ แสควร์ เซ็นเตอร์ พอยท์
แห่ ง มาเก๊ า ซึ่ ง โดดเด่ นด้ว ยพื้ นถนนที่ ปู ล าดด้วยกระเบื้ องเป็ นลอนคลื่ น ล้อมรอบด้ว ยสถาปั ตยกรรมสไตล์
โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและช้อปปิ้ งสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงและสิ นค้าแผงลอยมากมาย
อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการท่องเที่ยวของแต่ ละท่าน
ได้ เวลานัดหมาย นําทุกท่ านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอรี่ เพือ่ เดินทางสู่ สนามบินฮ่ องกง
เดิ นทางสู่ สนามบิ นฮ่ อ งกงโดยเรื อ เฟอรี่ อันทันสมัย และสะดวกสบาย (ใช้ เวลาในการ เดิ นทาง 1 ชั่ วโมง
โดยประมาณ)
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ........ พร้ อมความประทับใจ
เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
ไม่ มีเตียง+2
มีเตียง+1 ผู้ใหญ่ มีเตียง+2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่

อัตราค่ าบริการ

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2 ท่าน

10-13 เม.ย.(CX)

35,900

35,900

34,900

33,900

15,500

11-14 เม.ย.

36,900

36,900

35,900

34,900

15,500

12-15 เม.ย.(CX)

36,900

36,900

35,900

34,900

15,500

13-16 เม.ย.(CX)

35,900

35,900

34,900

33,900

15,500

14-17 เม.ย.

34,900

34,900

33,900

31,900

15,500

*15-18 เม.ย. *

29,900

29,900

28,900

27,900

12,500

17-20 เม.ย.

27,900

27,900

26,900

25,900

11,500

(CPH) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 26,900-36,900.-

พักเดี่ยว
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18-21 เม.ย.

27,900

27,900

26,900

25,900

11,500

24-27 เม.ย.

27,900

27,900

26,900

25,900

11,500

25-28 เม.ย.

27,900

27,900

26,900

25,900

11,500

08-11 พ.ค.

27,900

27,900

26,900

25,900

11,500

15-18 พ.ค.

27,900

27,900

26,900

25,900

11,500

22-25 พ.ค.

27,900

27,900

26,900

25,900

11,500

29พ.ค.-1มิ.ย.

29,900

29,900

28,900

27,900

12,500

05-08 มิ.ย.

26,900

26,900

25,900

24,900

10,500

12-15 มิ.ย.

26,900

26,900

25,900

24,900

10,500

19-22 มิ.ย.

26,900

26,900

25,900

24,900

10,500

26-29 มิ.ย.

26,900

26,900

25,900

24,900

10,500

**15-18 เมษายน พักเวเนเชี่ ยนคืนแรก**
*** ราคาทัวร์ ดังกล่ าว ไม่ มีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรือ กระเป๋ า ***

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับเส้นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุก
แห่งที่มี
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรื อเทียบเท่า ** กรุ ณาระบุลกั ษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความ
สะดวกสบายของตัวท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริ ษทั ขออนุ ญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้กบั ผู ้
เข้าพักสําหรับ The Venetian Macau Resort บริ ษทั สวงนสิ ทธิ์ ในการจองห้องเป็ นแบบ Royale Suite ทุกห้อง
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่ารถรับ-ส่ งและนําเที่ยวตามรายการ
 หัวหน้าทัวร์ นําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 ก.ล. สําหรับเอมิเรตส์ / 20 ก.ล. สําหรับคาเธ่ยแ์ ปซิ ฟิค
 ประกันอุบัติเหตุระหว่ างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )

(CPH) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 26,900-36,900.-
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดเสื้ อผ้า ค่ามินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุ ณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง
 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ ตต่างชาติหรื อต่างด้าว
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%(คิดคํานวณจากค่าบริ การ กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คํานวณจากค่าบริ การ)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถประมาณคนละ 120HKD/ทริ ป เด็กและผูใ้ หญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก
เงื่อนไขการให้ บริการและการยกเลิก
1. กรุ ณาชําระค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท ทันทีหลังจากทําการจอง พร้ อมแฟกซ์ หรืออีเมลล์
หน้าพาสปอร์ตที่ชดั เจน เพื่อ
ทําการจอง ส่ วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน หากไม่มีการชําระมัดจําถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
สําหรับผูท้ ี่วางมัดจําก่อน
2. เงื่อนไขการยกเลิก 2.1 ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วัน คืนเงินมัดจําบางจํานวน หากมีการเกิดค่าใช้จ่าย เช่น ทางบริ ษทั ได้มดั จํา
ตัว๋ กับสายการบินแล้ว หรื อ ทางบริ ษทั ได้มีการการันตีโรงแรมกับแลนด์ทางเมืองนอกแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บมัดจํา 80% ของจํานวนเงินมัดจํา
2.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจําทุกกรณี ยกเว้นกรณี หาคนมาเดินทางแทนได้ และต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณี ตวั๋ เครื่ องบิน/ตัว๋ เรื อ ได้ทาํ การออกแล้วและต้องทําการแก้ไขชื่ อ
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืนได้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. *** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิ ง ในกรณี ที่กระเช้าปิ ดปรับปรุ ง หรื อสภาพอากาศไม่
เอื้ออํานวยจากทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาติให้ข้ ึนเพราะถือหลักความปลอดภัย ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ***
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพ
และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุใช้ งาน ไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริ ษทั รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6เดือน บริ ษทั ไม่รับผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาพิเศษกรณี ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวัน,คืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
8. เมื่อทานตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนบริ ษทั ฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯทางบริ ษทั จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นแล้วทั้งหมด
9. ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนใขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ จนเป็ นทีพ่ อใจแล้วจึงวางมัดจํา
10. ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือค่ ามัดจําทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่ าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่ น Extra Flight และ Charter
Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่ าทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเทีย่ วบินนั้นๆ
(CPH) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 26,900-36,900.-
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หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
ต่างประเทศและจากการปรับขึ้นค่านํ้ามันและภาษีของสายการบิน
 รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯเป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหา นัดหยุดงาน การเมือง
ความล่าช้า การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริ การที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุ ขใน
การท่องเที่ยว การยกเลิกเที่ยวบิน หรื อความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทางบริ ษทั จะแก้ไขให้ดีที่สุด
 หากเกิดกรณี ทรัพย์สินหรื อเอกสารส่ วนตัวสู ญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์
 หรื อคณะที่สูญหายให้ถือเป็ นความรับผิดชอบส่ วนบุคคล
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนั เนื่ อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง
 กรุ ณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
 ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางหากผูร้ ่ วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน หาผูร้ ่ วมเดินทาง
 **** ออกเดินทางขั้นตํ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ ) 15 ท่านขึ้นไป (มีหวั หน้าทัวร์ )
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณี กรุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได้
 การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก
ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้ านขนม ร้ านจิวเวอร์ รี่ แต่ไม่ได้มีการบังคับซื้ อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 ***ในกรณีทลี่ ูกค้ าจองทัวร์ และชํ าระค่ ามัดจําแล้ ว ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทแจ้ งข้ างต้ น**

(CPH) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 26,900-36,900.-
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