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 บริการอาหาร 6 มือ้ อิสระเพียง 3 มือ้ เท่ านั้น
 ไปถึงเช้ า กลับคา่ เทีย่ ว 3 วันเต็ม
 พักสุ ดหรู The Venetian Macau Resort
 นมัสการ 3 สิ่ งศักดิ์ของเกาะฮ่ องกง วัดหวังต้ าเซียน,พระใหญ่ ลน
ั เตา,รีพลั เบย์
 ช้ อปปิ้ งจุใจ ถนนนาธาน , ซิตีเ้ กทเอาท์ เลาต์
 เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล,วัดอาม่ า,โบสถ์ เซนต์ ปอลล์,เซนาโด้ สแควร์

กาหนดการเดินทาง2-5 เมษายน 2558
วันแรก

กรุงเทพฯ

22.00 น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้ น 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M สาย
การบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิก (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ อํานวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ

วันทีส่ อง

กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง-วัดหวังต้ าเซียน – พระใหญ่ ลนั เตา- กระเช้ านองปิ ง 360 องศา - ช้ อปปิ้ งซิตีเ้ กท

01.20 น.

เหิรฟ้าสู่ ฮ่ องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เทีย่ วบินที่ CX706

(HD) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (CX) 2-5 เม.ย. 27,900.-

1
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เช้ า

กลางวัน

เดินทางถึง ฮ่ องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่ งตั้งยูบ่ นเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ น
ดินแดนตอนปลายสุ ดทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิ ว
เทอร์ริทอรี ส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริการอาหารเช้ าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ วัดหวังต้ าเซี ยน ซึ่ งเป็ นวัดลัทธิ เต๋ าที่สําคัญที่สุดของฮ่องกง มีผศู ้ รัทธามากมายสนใจ
เสี่ ยงเซี ยมซี ทาํ นายโดยเขย่ากระบอกไม้ไผ่จนกว่าแท่งไม้ไผ่ที่ติดหมายเลขจะกระเด็นตกออกมาแท่งหนึ่ ง ซึ่ ง
ตัวเลขเหล่านั้นจะมีคาํ ทํานายไขข้อข้องใจในสิ่ งที่ต้ งั คําถาม บริ เวณวัดยังมีศาลเล็กๆ ซึ่ งเป็ นที่ประดิษฐานของ
องค์เทพเจ้าต่างๆ ตั้งอยูห่ ลายจุด และตกแต่งพื้นที่โดยรอบวัดด้วยรู ปแบบการจัดสวนจีนแบบดั้งเดิมท่านเดินทาง
สู่ เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิ งเพื่อสัมผัสประสบการณ์ อนั น่ าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์ หมู่เกาะทะเล จีนใต้และ
ภูเขาสู งแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิ โลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นนําท่านเที่ยว ชม
หมู่บา้ นนองปิ ง ที่จาํ ลองชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านนํ้าชา ร้านอาหาร ร้าน
ขายของที่ระลึ ก นําท่านนมัสการ พระใหญ่ ลันเตา เป็ นพระพุทธรู ปนัง่ ทําจากทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ าํ หนัก 202 ตัน ความสู ง 24 เมตร ที่ต้ งั อยูก่ ลางแจ้งของเกาะลันเตา จากนั้นนําท่านนมัสการ
พระโพธิ สัตว์กวนอิม พระมัญชูศรี โพธิ สัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิ สัตว์ ณ วัดโปหลิ น ซึ่ งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1920 เดิมเป็ นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็ น
ศาสนสถานโปลิน พร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิม่ ขึ้นทําให้ปัจจุบนั มีพระภิกษุเดินทางมาจําวัดกันเป็ น
จํานวนมาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ Citygate Outlet ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สิ นค้าแบรนเนม
ระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรื อว่าจะเป็ น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬา
มากมายหลายยีห่ อ้ และชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ
(อิสระค่า ตามอัธยาศัย)
พักที่ PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

วิคตอเรีย พอยท์ (Mid Level) – รีพลั เบย์ – ร้ านจิวเวอร์ รี่-ร้ านหยก – อิสระช้ อปปิ้ งนาธาน- เดินทาง
ไปมาเก๊าโดยเรือเฟอร์ รี่ – เวเนเชี่ยน

เช้ า

บริการอาหารเช้ าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริ เวณจุ ดชมวิว วิคตอเรี ยพอยท์ ถ่ายรู ปคู่กบั วิวทิวทัศน์ของตึกสู ง
ต่างๆ ซึ่ งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง นําท่านนมัสการขอพรจาก เจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้ าแห่ งโชค
ลาภ ข้ ามสะพานต่ อ อายุ ณ ชายหาดรี พัลส์ เบย์ ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการะบูชา
ขอพรศักดิ์สิทธิ์ จากเจ้ าแม่ กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครั้งไป จากนั้นนํา
ชม โรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ และนํา

(HD) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (CX) 2-5 เม.ย. 27,900.-
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กลางวัน

ท่านเลือกซื้ อ หยก ที่มีชื่อเสี ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างเต็มอิ่มที่ใจกลางแหล่ง ช้ อปปิ้ งย่านถนนนาธาน หรื อช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE ร้านค้า
ปลอดภาษี กับสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงจากทัว่ ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO,
ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเรื อเฟอร์ รี่ ใช้เวลาเดินทาง 1
ชัว่ โมงนําท่านชม VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมสุ ดหรู เลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส ให้
ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรู ปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้ าจําลองเสมือนจริ ง
ภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย ซึ่ งแบ่งเป็ นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้
สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 300
ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรื อ ล่องเรื อกอนโดล่า CONDOLA
(ไม่ รวมอยู่ในรายการราคาท่ านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรื อจะเสี่ ยงโชคคาสิ โน
ซึ่ งมีอยูท่ ้ งั หมด 4 โซนใหญ่ *** (ไม่ อนุญาตให้ เด็กทีม่ ีอายุต่ากว่ า 18 ปี เข้ าไปภายในคาสิ โน ไม่ อนุญาตทาการ
บันทึกภาพใดๆภายในคาสิ โนทั้งสิ้นและควรแต่ งกายสุ ภาพ) (อิสระ ค่า ตามอัธยาศัย)
พักที่ The Venetian Resort City หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

มาเก๊ า – เจ้ าแม่ กวนอิมปรางค์ ทอง-วัดอาม่ า-โบสถ์ เซนต์ ปอล- เซนาโด้ สแควร์ –
สนามบินฮ่ องกงโดยเรือเฟอร์ รี่ - กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านชม เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเลหรือเจ้ าแม่ กวนอิมปรางค์ ทอง เจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์
ทั้งองค์ มีความสู ง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย นําท่านเดินทางสู่
วัดอาม่ า เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซ่ ึ งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมายเป็ นอาคาร
สถาปั ตยกรรมที่คงอยูม่ าได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริ เวณวัดมีศาลาซุ ม้ ประตู GATE PAVILION,หอเมตตา
ธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYINและศาลพระพุทธ ZHENJIAO
CHANLIN จากนั้นนําท่านชม โบสถ์ เซนต์ ปอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็ นสถานที่มีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ และเป็ นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊าซึ่ งโบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนาแห่งแรกของ
ชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ในปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุ นแรง ทําให้เหลือแต่ซากประตู
โบสถ์ดา้ นหน้าและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างามหลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านมายังย่านการค้าสําคัญของมาเก๊า เซนาโด้ สแควร์ ซึ่ งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง
เป็ นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้ อสิ นค้าที่มี
ชื่อเสี ยงและซื้ อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ทาร์ ตไข่ และ ขนมทองพับห่อสาหร่ ายได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทาง
ไปท่าเรื อ กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมายจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่ องกง โดยเรือเฟอร์ รี่ ใช้เวลาเดินทาง 1

กลางวัน

(HD) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (CX) 2-5 เม.ย. 27,900.-

เดินทางไป
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ชัว่ โมง
19.55 น.
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เทีย่ วบินที่ CX703
21.45 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....พร้ อมความประทับใจ....
*********************************************************************************

โปรแกรม : ฮ่ องกง –พระใหญ่ นองปิ ง– มาเก๊า –เวเนเชี่ยน 4 วัน 2 คืน (CX)

กาหนดการเดินทาง

ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(ไม่ มีเตียง)
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

2-5 เมษายน 2558

27,900.-

27,900.-

26,900.-

7,500.-

***ชาวต่ างชาติกรุ ณาสอบถาม***

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ฮ่องกง 1 คืน และ มาเก๊า 1 คืน
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง
4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับส่ งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ใน
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าระวางกระเป๋ านํ้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รี ดผ้า ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นวันละ 10 HKD, คนขับรถวันละ 10 HKD, หัวหน้าทัวร์ ไทยขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจในการบริ การ
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เงื่อนไขการจอง
1. มัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสื อเดินทาง
2. ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิก
1.
2.
3.
4.
5.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย
, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่
ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรม
ที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการ
บินบริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
(HD) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (CX) 2-5 เม.ย. 27,900.-
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9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิ ทธิ์ การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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