
                 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัผสับรรยากาศลาสเวกสัแห่งเอเชีย "THE VENETIAN" 

นมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิมริมทะเล  วดัอาม่า 

ซากวิหารโบสถเ์ซนตป์อล   ชอ้ปปิงเซนาโดส้แควร ์

ชมโชวม่์านนํา 3 มิติ ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE 

ขอพรดา้นสุขภาพร่างกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ขอพรเทพเจา้แห่งโชคลาภ  แกช้ง  หมุนกงัหนันําโชค  วดัแชกงหมิว 

อิสระชอ้ปปิงจุใจ ณ ตลาดตงเหมิน ย่านชอ้ปปิงยอดนิยมของเมืองเซินเจิน 

ชอ้ปปิงแบรนดเ์นม ณ ถนนนาธาน ย่านชอ้ปดงัใจกลางเมืองฮ่องกง 

พิเศษ! หลากหลายเมนูซีฟู้ดสดๆ + เป็ดปักกงิ + ไวนแ์ดง 
 
 

โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK) AIRBUS A380 
 

 

 

 

 

 

 

ฮ่องกงการนัตีพกัสบาย โรงแรมระดบั 4 ดาว 

ใจกลางเมืองฮ่องกง ย่านชอ้ปปิงจิมซาจุ่ย  ติดถนนนาธาน 

PRUDENTIAL  HOTEL 



                 

  

 

 

 
 

เซินเจิน พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ใจกลางเมืองเซินเจิน ย่านชอ้ปปิงหล่อหวู 

CENTURY  PLAZA  HOTEL 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

มาเกา๊ พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ในเมืองมาเกา๊ 

HOTEL  ROYAL   MACAU 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

กาํหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดเทยีวบิน 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่าน 
พักเดียว 

เดก็ 1 ท่านพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตยีง) 

เดก็ 1 ท่านพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสริมเตยีง) 

7-10 มีนาคม 2563 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลบั EK385 (21.00-23.15) 
20900 9,000 19,900 18,900 

14-17 มีนาคม 2563 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลบั EK385 (21.00-23.15) 
20900 9,000 19,900 18,900 

21-24 มีนาคม 2563 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลบั EK385 (21.00-23.15) 
20900 9,000 19,900 18,900 



                 

 28-31 มีนาคม 2563 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20900 9,000 19,900 18,900 

4-7 เมษายน 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 9,000 19,900 18,900 

18-21 เมษายน 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 9,000 19,900 18,900 

25-28 เมษายน 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 9,000 19,900 18,900 

2-5 พฤษภาคม 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
21,900 9,000 20,900 19,900 

***พีเรียดตรงวันหยุด “วันฉัตรมงคล” ลางานวันเดียว*** 

9-11 พฤษภาคม 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 9,000 19,900 18,900 

16-19 พฤษภาคม 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 9,000 19,900 18,900 

23-26 พฤษภาคม 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 9,000 19,900 18,900 

30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 9,000 19,900 18,900 

 

HOT!! รายการ OPTION รวมรถรบั-ส่ง 
 

รายการ เพิมเงินท่านละ (บาท) 

NGONGPING 360 CABLE CAR 2,000 

OCEAN PARK HONG KONG 3,000 

HONG KONG DISNEYLAND 4,000 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอ้ปปิงเลดีมาเก็ต &  

  เทมเปิลสตรีท 

                                                       

 

 

 

 

 



                 

 10.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชนั 4  ประตูหมายเลข  9  

แถว  T  เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจ้าหน้าทแีละหัวหน้าทวัร์จากทางบริษัทคอยต้อนรับและ

อาํนวยความสะดวกแก่ทา่นในด้านตวัเครืองบินและสัมภาระในการเดินทาง   

14.00 น.  นาํทุกทา่นลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทียวบนิที EK384 / บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง 

18.05 น.  การเดินทางใชเ้วลา 3 ชวัโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ททีนัสมัยด้วย

เทคโนโลยีและสงิอาํนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน ผ่านพิธกีารตรวจเอกสารและสมัภาระในการเข้าเมือง  

  

 

 

 

 

 

 

 จากนัน นาํทา่นเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อนัทนัสมัยข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึงเป็น

สะพานแขวนสองชันทยีาวทสีดุในโลก โดยมีความยาวทงัหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชือมต่อระหว่างฮ่องกง

อินเตอร์เนชันนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพานชันบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิง ส่วนชันล่างเป็น

เส้นทางของเอม็ทีอาร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอก็เพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานแขวนซิงหม่า

นี ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสญัลักษณ์ของคู่รักทวัโลกอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 
  

 จากนัน นาํท่านเดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรียเพือชมการแสดง SYMPHONY  OF  LIGHT  ซึงเป็นการแสดง

แสง สี เสียง กลางแจ้งทใีหญ่ทสีุดในโลกทีถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” โดยตึกต่างๆทังในฝัง

ฮ่องกงและเกาลูนกว่า 40 แห่ง จะเปิดไฟพร้อมกนัอย่างสว่างไสว ร่วมด้วยการยิงไฟเลเซอร์ประกอบเพลง  โดย

จะแสดงเพียงวันละ 1 รอบ ในเวลา 20.00 น. และจะใช้เวลาในการแสดงประมาณ 15 นาท ี

คํา รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  ( 1 ) 
 

   

 

 

 

  

 
 

 

 

 



                 

  จากนัน มอบอิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือหากทา่นต้องการชมทศันียภาพของเกาะฮ่องกงยามราตรี ทา่น

สามารถเดินชมบรรยากาศและวิถีชีวิตยามคาํคืนของชาวฮ่องกงได้ เนืองจากโรงแรมตงัอยู่ใจกลางย่านช้อปปิง

 ฮ่องกงพกัที ::  PRUDENTIAL  HOTEL    Tel.  (+852) 2311-8222 

 222 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong www.prudentialhotel. 

วนัทีสอง วดัหวงัตา้เซียน – ฮ่องกงจิวเวลรี –  วดัแชกงหมิว – เซินเจิน – ตลาดตงเหมิน –  

  โชวม่์านนํา 3 มิติ 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติมซําตน้ตํารบัของฮ่องกง ( 2 ) 

หลังจากนัน นาํทา่นเดินทางไปสกัการะขอพร เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน หนึงในวัดดังของฮ่องกง 

วัดแห่งนีมีเทพผู้ขนึชือและศักดิสิทธิในการขอพรด้านสุขภาพพลานามัย โรคภัยไข้เจบ็ ทงัสุขภาพของตัวเราเอง 

คนในครอบครัว และคนทเีรารัก ซึงท่านจะได้พบเหน็ผู้คนมากมายนาํธูปพร้อมกับเครืองบูชาต่างๆมาสักการะ

และแก้บนเป็นจาํนวนมาก นอกจากนียังมีอีกหนึงจุดสักการะทเีป็นทนีิยมสาํหรับการขอพรในด้านความรัก คือ 

เทพเจา้หยกโหลวหรือเทพเจา้ดา้ยแดง ซึงมีอยู่ทงัหมด 3 องค์ องค์กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้านซ้ายเป็นเทพ

เจ้าสาว ด้านขวาเป็นเทพเจ้าบ่าว โดยจะมีด้ายสีแดงเชือมทงั 3 องค์ไว้ ส่วนวิธีการไหว้ขอพรเทพเจ้าหยกโหลว

นัน ให้ท่านเริมทาํนิวมือสาํหรับสอดด้ายแดงตามป้ายกาํกับบอกวิธีการทตีังอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร สงิทสีาํคัญ

ทีสุด คือ ห้ามปล่อยให้ด้ายหลุดมือเป็นอันขาดจนกว่าจะเสร็จพิธี จากนัน นาํท่านเดินทางไปเยียมชมโรงงาน 

ฮ่องกงจิวเวลรี (HKJ)  ต้นตาํรับงานดีไซน์แหวนเพชรกงัหันทขีนึชือของฮ่องกง และได้รับรางวัลอนัดับเยียม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 3 ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลังจากนัน นาํทา่นเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) อีกหนึงวัดดังของฮ่องกง 

ทปีระชาชนให้ความเลือมใสศรัทธามาเนินนาน ด้านในศาลจะมีรูปปันสูงใหญ่ของท่านแชกงซึงเป็นเทพประจาํ

วัดแห่งนี เชือว่าองค์ท่านศักดิสิทธิในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเป่าเรืองร้ายๆออกไป 

และวัดแห่งนี ยังเป็นสถานททีนีิยมสาํหรับท่านทต้ีองการแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีการไหว้ขอพรจากท่านแชกงนัน 

ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบืองหน้ารูปปันของท่าน แล้วอธิษฐานขอพรพร้อมกับมองหน้าท่านอย่างมุ่งมันตังใจ 

จากนันให้ท่านทาํพิธหีมุน “กงัหนัแห่งโชคชะตา” หรือ "กงัหนันําโชค" เพือหมุนรับแต่สิงดีๆ ให้เข้ามาในชีวิต 

โดยความหมายของใบพัดทงัส ีมีดังนี 



                 

 ใบที 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 

ใบที 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 

ใบที 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 

ใบที 4. คิดหวงัสิงใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

  เมือหมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ใหตี้กลอง 3 ครงั เพอืใหเ้ป็นทีรบัรูท้วักนัทงัฟ้าดิน และใหพ้รนนัสมดงัประสงค ์

   

 

 

 

 

 
   

  จากนัน นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิน โดยรถโค้ช แล้วนาํท่านสู่แหล่งช้อปปิงยอดนิยมทสีุดของเมืองเซินเจิน 

ถนนคนเดินตงเหมิน หรือ ตลาดตงเหมิน (DONGMEN MARKET) เป็นแหล่งช้อปปิงในรูปแบบของถนน

คนเดิน ซึงรวบรวมสินค้าราคาถูกไว้เป็นจาํนวนมาก นอกจากนี ยังมีร้านอาหารและสตรีทฟู้ดเรียงรายอยู่ตลอด

ทางให้ทา่นได้เลือกทานเลือกช้อปได้อย่างอสิระ ทสีาํคัญทา่นยังสามารถต่อราคาได้กว่า 50% อีกด้วย 

 ***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพอืเดินทางไปรบัประทานอาหารคํา*** 

คํา รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (พเิศษ! เป็ดปักกงิ+ไวนแ์ดง)  (4) 

 

 

 

 

 
 

 
จากนัน นําท่านเดินทางไป ชมโชวม่์านนํา 3 มิติ เป็นโชว์นาํขนาดใหญ่และทนัสมัยด้วยเทคนิคต่างๆสร้างโดย

ทมีงานผู้สร้างระดับโลก OCT BAY โดยจัดแสดงท ีOCT BAY WATER SHOW THEATRE โรงละครทางนาํ

ขนาดใหญ่ซึงทุ่มทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน สาํหรับการแสดงชุดนีเป็นการเล่าเรืองราวของเดก็หญิงผู้มีความ

กล้าหาญกับเจ้าลิงเพือนยากทพีากนัออกตามหาเครืองบรรเลงเพลงวิเศษทมีีชือว่า “ปีกแห่งความรัก” เพือนาํมา

ช่วยเหลือและปลดปล่อยนกให้เป็นอิสระจากเวทมนตร์ในป่าโกงกาง ซึงท่านจะได้สนุกสนาน เพลิดเพลิน และ

ตนืตาตืนใจไปกบัแสง ส ีเสยีงอันอลังการและตระการตาของสดุยอดโชว์ทยิีงใหญ่ชุดนีอย่างแน่นอน 

จากนัน นาํท่านเดินทางกลับสู่ทพัีก พร้อมมอบอิสระท่านพักผ่อนหรือช้อปปิงตามอัธยาศัย เนืองจากโรงแรม

ตงัอยู่ในโซนย่านช้อปปิงหล่อหวู 

 เซินเจินพกัที ::  CENTURY PLAZA HOTEL Tel. (+86) 755 8232 0888 

 4001 Chun Feng Lu, Guo Mao Shi Dai Guang Chang, Luohu Qu, Shenzhen Shi, China 518001 

 

วนัทีสาม  รา้นบวัหิมะ –  จูไห่ - นมสัการเจา้แม่กวนอิมริมทะเล – วดัอาม่า –  

  โบสถเ์ซนตป์อล – เซนาโดส้แควร ์- THE VENETIAN    

 



                 

  

 

 

 

 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน นาํทา่นแวะชมและเลือกซือสนิค้าประเภทยาแก้นาํร้อนลวกเป่าฟู่หลิง

สามัญประจาํบ้านทมีีชือเสียง

คัน, แผลสด, ผนื, เป็นหนอง

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคา

จากนัน นาํทา่นเดินทางสู่จูไห่ผ่านด่านกงเป่ยเข้าสู่

เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ

ตัน องค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี มีชือเรียกอีกชือหนึงชือว่า 

สร้างขึนโดยการใช้สถาปัตยกรรมแบบ

โปรตุเกสสร้างขึนเพือเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเกา๊ในโอกาสส่งม

ระลึกถึงนันเอง  นอกจากนี

เป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี

ซือขนมของฝากจากมาเกา๊

 

 

 

 

 

แล้วนาํทา่นเดินทางสู่ วดัอาม่า

วัดดังในมาเกา๊ทผู้ีคนนิยมมากราบไหว้

อาม่าแห่งนียังได้รับการบันทกึจากองค์กร 

องคอ์าม่าหรือเจา้แม่ทบัทิม

ครอบครัว โดยบูชาด้วยธูปขด

ขนาดใหญ่และสลักเป็นรูปเรือสาํเภาโบราณ เชือกันว่าหากพกธนบัตรทนีาํไปลูบกับภาพจาํลองเรือแกะสลักบน

หินแล้วจะมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทม

ขนึเมอืต้นศตวรรษท ี17 นับเป็นสถานที

แต่เดิมโบสถ์แห่งนีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี 

ค.ศ. 1835 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรง

ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( 5 ) 

เลือกซือสนิค้าประเภทยาแก้นาํร้อนลวกเป่าฟู่หลิงหรือ 

สามัญประจาํบ้านทมีีชือเสียงของจีน มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้, แผลนาํร้อนลวก

เป็นหนอง, สวิอักเสบ, บวมแดง, ผิวหนังอักเสบ, กลาก, เกลือน 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 6 ) 

จากนัน นาํทา่นเดินทางสู่จูไห่ผ่านด่านกงเป่ยเข้าสู่เกาะมาเกา๊ แล้วนาํทา่นขอพร

องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 

องค์นี มีชือเรียกอีกชือหนึงชือว่า เจา้แม่กวนอิมลูกครึงโปรตุเกส

สร้างขึนโดยการใช้สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส โดยมี

โปรตุเกสสร้างขึนเพือเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเกา๊ในโอกาสส่งมอบเกาะมาเกา๊คืนให้

นอกจากนีภายใต้รูปปันขององค์เจ้าแม่กวนอิมยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ทจัีดแสดงถึงประวัติความ

เป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นีโดยละเอียดอีกด้วย

จากมาเกา๊ อาทเิช่น ขนมทองพลับ ทองม้วน ขนมผัวจ๋า ขนมเมียจ๋า 

อาม่า (A-MA TEMPLE)  ซ่งเป็น 1 ใน 3 วัด ทเีก่าแก่ทสีุดในมาเกา๊ และนับว่าเป็น

วัดดังในมาเกา๊ทผู้ีคนนิยมมากราบไหว้กันมากทสีุด สร้างขึนในสมัยราชวงศ์หมิง ตังแต่ปี ค

ได้รับการบันทกึจากองค์กร UNESCO ให้เป็นหนึงในมรดกโลกอีกด้วย

องคอ์าม่าหรือเจา้แม่ทบัทิม เป็นองค์ประธาน ผู้คนส่วนใหญ่นิยมมาขอพรเพือเป็นสิริมงคลให้กับต

ครอบครัว โดยบูชาด้วยธูปขด-เทยีน หรือเทยีนดอกบัวคู่เพือขอพรเรืองคู่ครอง

ขนาดใหญ่และสลักเป็นรูปเรือสาํเภาโบราณ เชือกันว่าหากพกธนบัตรทนีาํไปลูบกับภาพจาํลองเรือแกะสลักบน

หินแล้วจะมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา จากนันนาํท่านเดินทางไปเยียมชมซากประตู 

นับเป็นสถานททีมีีความสาํคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจาํเมืองมาเกา๊ 

โบสถ์แห่งนีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี 

เพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทาํให้คงเหลือเพียงซากประตูโบสถ์ด้านหน้า

หรือ บวัหิมะ สมุนไพรทถีือเป็นยา

นาํร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, 

เกลือน และโรคผิวหนังต่างๆ ฯลฯ  

ขอพร องคเ์จา้แม่กวนอิมริมทะเล ซึง

ยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 

เจา้แม่กวนอิมลูกครึงโปรตุเกส เนืองจากองค์ท่านถูก

จีนกับโปรตุเกส โดยมีพระพักตร์เป็นพระแม่มารี ซึง

อบเกาะมาเกา๊คืนให้กับจีน เพือให้คนรุ่นหลังได้

ยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ทจัีดแสดงถึงประวัติความ

โดยละเอียดอีกด้วย  หลังจากนันนาํท่านแวะ 

ทองม้วน ขนมผัวจ๋า ขนมเมียจ๋า หมูหวานและหมูแผ่น 

วัด ทเีก่าแก่ทสีุดในมาเกา๊ และนับว่าเป็น

วงศ์หมิง ตังแต่ปี ค.ศ. 1488 อีกทงัวัด

ในมรดกโลกอีกด้วย  สาํหรับภายในวัดจะม ี

นิยมมาขอพรเพือเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและ

ดอกบัวคู่เพือขอพรเรืองคู่ครองหรือคนรัก ภายในวัดมีก้อนหิน

ขนาดใหญ่และสลักเป็นรูปเรือสาํเภาโบราณ เชือกันว่าหากพกธนบัตรทนีาํไปลูบกับภาพจาํลองเรือแกะสลักบน

เยียมชมซากประตู โบสถเ์ซนตป์อล สร้าง

มีความสาํคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจาํเมืองมาเกา๊ 

โบสถ์แห่งนีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี 

ซากประตูโบสถ์ด้านหน้าและบันไดทางเข้า



                 

 ด้านหน้าทยัีงคงความสง่างาม หลังจากทไีด้มีการบูรณะขึนใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจากนีด้านหลังโบสถ์ยังมี

การจัดพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึน และยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนซึงเป็นผู้ก่อตังโบสถ์ รวมถึงโครง

กระดูกของชาวคริสต์ ญีปุ่น เวียดนาม ทเีสียชีวิตเมือคราวทเีกิดเพลิงไหม้ครังยิงใหญ่ จากนันพาท่านเดินต่อไป

ยัง เซนาโดส้แควร ์ย่านการค้าทีสาํคัญของมาเกา๊หรือเซน็เตอร์พอยท์มาเกา๊ มีความโดดเด่นของพืนถนนทปูี

ลาดด้วยกระเบืองเป็นลอนคลืน เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์

โปรตุเกส ให้อสิระท่านเดินช้อป ชิม ชิลล์ ตามอธัยาศัย ท่านสามารถเลือกซือเสอืผ้าหรือสินค้าแบรนด์เนมได้ทนีี 

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

 

 

 

 

 

 

หลังจากนัน นาํท่านเดินทางไปสัมผัสความอลังการของโรงแรมทมีีชือเสียงทสีุดในเมืองมาเกา๊ เดอะเวเนเชียน

(THE VENETIAN MACAU RESORT) ซึงตังอยู่บนทดีินทถูีกถมทะเลเรียกว่า โคไท เชือมระหว่างเกาะไทปา 

และเกาะโคโลอาน พืนทขีองรีสอร์ทมีขนาดรวมทงัหมด 10.5 ล้านตารางฟุต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง 

มีร้านค้าแบรนด์เนมชันนาํกว่า 350 ร้านค้า และโดดเด่นด้วยเนือทเีพือการเสียงโชคซึงรวมถึงโตะ๊เสียงโชคกว่า 

800 โต๊ะ รวมถึงเครืองเสียงโชคอันลาํสมัยกว่า 1,500 เครือง มีภัตตาคารร้านอาหารกว่า 20 แห่ง และศูนย์

ประชุมทีจุผู้คนได้ถึง 15,000 ทีนัง มอบอิสระท่านเทียวชมและสัมผัสบรรยากาศของเวนิสแห่งเอเชียไปกับ

ความบันเทิงทถูีกเนรมิตขึนอย่างหลากหลาย อาทเิช่น ล่องเรือกอนโดล่า ร้านขายสินค้าต่างๆ ร้านอาหาร หรือ

โชว์ต่างๆ ฯลฯ (การล่องเรือและชมโชว์ ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมด้วยตัวท่านเอง)  

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพอืเดินทางสู่ภตัตาคารอาหารเย็น*** 

เย็น          รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร  ( 7 )    

  มาเกา๊พกัที :: HOTEL  ROYAL  MACAU Tel. (+853) 2855 2222 

    Estrada Da Vitoria 2-4, Macau City, Macau, Macau, 999078 

 

วนัทีสี    มาเกา๊ – ฮ่องกง - ชอ้ปปิงนาธาน  –  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  ( 8 )  

 



                 

 จากนนั นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองฮ่องกง โดยเรือเฟอรรี์ ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง 
 

 

ท่านทีซือ OPTION กระเชา้นองปิง & ไหวพ้ระใหญ่โป๋หลิน, OPTION สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์พรอ้มรบั-ส่ง  

หรือ OPTION สวนสนุกโอเชียนปารค์ พรอ้มรบั-ส่ง  

ไกดจ์ะนําพาท่านเดินทางโดย รถ TOYOTA ALPHARD 7 ทีนงั (กรณทีีมีลูกคา้ซือ OPTION 2-5 ท่าน)  

หรือ นงัรถบสัเล็ก (กรณทีีมีลูกคา้ซือ OPTION 6 ท่านขึนไป)  

โดยจะนําท่านส่งถงึบริเวณดา้นหนา้สถานที พรอ้มนดัเวลารบักลบั 
 

 

 

ส่วนท่านทีไม่ได้ซือ OPTION เพิม  นาํท่านเดินทางสู่ถนนสาย ชอ้ปปิงแบรนดเ์นมหรู (CANTON ROAD) 

มอบอิสระท่านเลือกซือสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย ซึงแบรนด์เนมทุกแบรนด์รวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นนี

ตังแต่ต้นจนสุดสาย ไม่ว่าจะเป็น OMEGA, TUDOR, ROLEX, ARMANI, DOLCHE & GABBANA, 

JOYCE, BURBERRY, DIOR, LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, COACH, 

GUCCI, LOUIS  VUITTON, MIU MIU, BONJOUR, PRADA, CHANEL รวมถึงแบรนด์รองเท้า เช่น 

NEW BALANCE, ONITSUKA TIGER ฯลฯ ส่วนท่านทต้ีองการซือสินค้าประเภทนาํหอม เครืองสาํอางค์ 

ท่านสามารถซือได้ท ีDuty Free Shop (DFS) 

*** อิสระอาหารเทียงและเย็น เพอืใหท่้านชอ้ปปิงสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ*** 

*** กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพอืเดินทางสู่สนามบิน*** 

21.30 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบนิเอมิเรตส ์ (Emirates)  เทยีวบินท ี EK385 / บริการอาหารเช็ทใหญ่ 

  พรอ้มเครืองดมืไวน ์ เบยีร ์ นาํอดัลมบนเครือง 

23.45 น.       ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชวัโมง ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชนั 2 โดยสวสัดิภาพ 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 
รายการท่องเทยีวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลับกนัได้ตามความเหมาะสม 

ทงันีถือเป็นเอกสิทธขิองผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ 

 

อตัราค่าบริการนรีวม 
  

 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุป๊ 144  (เฉพาะผูที้ถอืหนงัสือเดินทางไทยเท่านนั) 

 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับพร้อมคณะชันทศันาจรตามรายการ  

    (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลียนแปลงหรือต้องซือตัวเดียวทงันีขนึอยู่กับเงอืนไขของสายการบิน) 

 ค่าภาษีสนามบินไทย – ฮ่องกง 

 ค่านาํหนักสมัภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ทา่น 

 ค่าทพัีกตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุหรือเทยีบเท่า 

 ค่าอาหารตามทรีะบุอยู่ในรายการ  

 ค่ารถรับส่งตามสถานทอ่งเทยีวทรีะบุตามรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานทต่ีาง ๆ ทรีะบุอยู่ในรายการ  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

     (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทงันยี่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
 

อตัราค่าบริการนไีม่รวม    
 

 



                 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดยีว ***ในกรณทีีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ 144 โดยผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย

ในการทําวีซ่าเพมิ ท่านละ 2,000 บาท (อตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าว เฉพาะผูที้ถอืหนงัสือเดินทางไทยเท่านนั)***  

 ค่านาํหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเีกินกว่าสายการบินกาํหนด  

      (สายการบินเอมิเรตส ์จาํกัดนาํหนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเครือง 30 กิโลกรัมต่อท่าน ไม่จาํกัดจาํนวนชิน 

 ถือขึนเครืองได้ไม่เกนิ 7 กิโลกรัมต่อทา่น)   

 (กระเป๋าทมีีขนาดเกิน 24 นิว ท่านต้องเสยีค่าระวางนาํหนักบนเรือมาเกา๊-ฮ่องกง 25 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อใบต่อขา) 

 ค่าภาษีนาํมัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีทสีายการบินเรียกเกบ็เพิมก่อนการเดินทาง  

 ค่าอาหาร-เครืองดืมนอกเหนือจากรายการ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า พนักงานเสร์ิฟ ฯลฯ 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออก คนต่างด้าวหรือเอกสารอนืๆ ทพึีงใช้  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3%  

    (บวกราคาเพิมในกรณีทที่านต้องการใบกาํกบัภาษี VAT หรือออกใบเสรจ็ในนามบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ) 

 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิน 10 ดอลลาร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อวันต่อทา่น รวม 4 วัน เทา่กับ 

80 ดอลลาร์ฮ่องกง เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน (ยกเว้นเฉพาะเดก็ทารก) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสนินาํใจของทุกทา่น (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทปิ) 
 

เอกสารทีตอ้งใช ้
 

 พาสปอร์ตไทยอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ถ่ายเอกสารสาํเนาหน้าพาสปอร์ตสง่แฟกซ์หรือสแกนสง่มายังบริษัท 
 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีรอยขีดเขียน เปียกนาํ หรือประทบัตราสญัลกัษณอื์นใด นอกเหนือจากทีทางราชการกําหนดลงใน

หนงัสือเดินทางโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลใหท่้านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้-ออกประเทศไดท้นัที 
 

 

เงอืนไขการยกเลิก  
  

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทวัร์ทงัหมด 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจาํ 50 เปอร์เซน็ต์ 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธใินการคืนเงินค่าทวัร์ทงัหมดในทุกกรณี 
 

 

***กรุป๊ทีเดินทางช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์วนัหยุดยาวอืนๆ กรุป๊เหมาส่วนตวั และกรุป๊ทีแจ้งปิดกรุป๊แลว้*** 

***ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิมดัจําหรือค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน*** 
 

 

กรณีคณะออกเดินทางได ้
   

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึนไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทวัร์)  

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่น้อยกว่า 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 

เงอืนไขการใหบ้ริการ 
 

 สาํรองทนีังพร้อมชาํระค่ามัดจาํทา่นละ 5,000 บาท หากยังไม่ชาํระค่ามัดจาํ บริษัทฯ จะถือว่าการจองของท่านไม่สมบูรณ์

และขอสงวนสทิธสิาํหรับผู้ทวีางมัดจาํก่อน  **ส่วนทเีหลือชาํระก่อนการเดินทาง 10 วัน** 

 กรุ๊ปจอยหน้าร้านจาํนวนผู้เดินทางขันตาํ ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึนไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการยกเลิกหรือเลือนการเดินทาง

ในกรณีทผู้ีเดินทาง (บุคคลทมีีอายุตังแต่ 12 ปีขึนไป) ไม่ครบ 10 ท่าน 



                 

  เทียวบิน ราคา และรายการท่องเทยีว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ร่วม

เดินทางเป็นสาํคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพือการ

ท่องเทยีวเทา่นัน (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากหนังสอืเดินทางมีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สามารถเดินทางได้) 

 สาํหรับท่านทีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย หรือถือหนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบในด้านเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจ้งเข้า-ออกประเทศไทยด้วยตัวทา่นเอง 

 กรณีทสีาํนักงานตรวจคนเข้าเมืองทังทีประเทศไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสนิ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล  หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีสาํนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรม

แรงงานทงัจากประเทศไทยและต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสินหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาํระค่าใช้จ่ายให้กับตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อน

การเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกิดกรณีสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจาก

ความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง หรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสญูหายหรือชาํรุดอันเนืองมาจากสายการบิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตัวราคาพิเศษ กรณีทที่านไม่เดินทางพร้อมคณะ จะไม่สามารถนาํมาเลือนวันเดินทาง หรือคืนเงิน และไม่

สามารถเปลียนชือได้ 

 เมือท่านตกลงชาํระค่าบริการทัวร์ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับในเงอืนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนีทงัหมดแล้ว 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจาํ 50 เปอร์เซน็ต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน

การคืนเงินค่าทวัร์ทงัหมด 100% ในทุกกรณี 

 กรุ๊ปทเีดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอืนๆ หรือช่วงเทศกาล รวมถึงกรุ๊ปเหมาส่วนตัว ทต้ีองการันตีมัดจาํกับ

สายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทยีวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และ

กรุ๊ปทแีจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกการขายจากซีรีย์ทวัร์จะไม่มีการคืนมัดจาํหรือค่าทวัร์ทงัหมดในทุกกรณี 
 

หมายเหตุ  
 

 รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความจาํเป็น  หรือเพือความเหมาะสมทงัปวง 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทงันีการขอสงวนสทิธดิังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคาํนึงผลประโยชน์ตลอดจน 

ความปลอดภัยของทา่นผู้มีเกยีรติ  ซึงร่วมเดินทางเป็นสาํคัญ 
   

 

ก่อนตัดสนิใจจองทวัร์ ควรอ่านเงอืนไขให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จนเป็นทพีอใจแล้วจึงชาํระค่ามัดจาํ เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง 
 

 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีมอบความไวว้างใจใหท้างบริษทัฯ เป็นผูน้าํพาในการเดินทางครงันีค่ะ 
 

 


