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วนัแรก กรงุเทพฯ–ฮอ่งกง 

13.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู 8 เคานเ์ตอร ์ Q1-6 
สายการบนิรอยลั จอรแ์ดนเนยีล เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก (สาย
การบนิก าหนดใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่งไดน้ า้หนกั 30 กโิลกรมั ทา่นละ 1 ใบเทา่น ัน้)  

16.15 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่RJ 182(บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
20.05 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

น าทา่นน่ังรถโคช้ปรับอากาศขา้มสะพานชงิหมา่สูฝ่ั่งเกาลนู ฮอ่งกงตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใต ้
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีโดยอยูต่ดิกบัมณฑลกวา่งตง (กวางตุง้) โดยมาเกา๊อยูท่างฝ่ัง
ตะวันตกหา่งไปราว 61 กโิลเมตร ฮอ่งกงเดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นประมงเล็กๆ แหง่หนึง่ในเขตอ าเภอ
ซนิอัน เมอืงเซนิเจิน้ หลังจากจนีพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะฮอ่งกง และเกาลนูจงึถกูครอบครอง
โดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามล าดับ ตอ่มาภายหลังในปี 1898 องักฤษไดท้ าสญัญาเชา่
ซือ้พืน้ทีท่างตอนใตข้องล าน ้าเซนิเจิน้ ซึง่ปัจจบุันเรยีกวา่ ‘เขตดนิแดนใหม’่ รวมทัง้เกาะรอบขา้ง 
ซึง่มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญก่วา่เมือ่ครัง้อังกฤษเขา้ยดึครองในสมัยสงครามฝ่ินเกอืบสบิเทา่จากนัน้
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 
พกัที ่PENTA HOTEL / REGAL RIVERSIDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่3* 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง-ซติีท้วัร-์Victoria-Repulse bay-รา้นจวิเวอรร์ ี-่รา้นหยก-พระใหญน่องปิง 360-
City gate 

เชา้ รบัประทานอาหารติม่ซ า ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้สูย่อดเขา VICTORIA หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม เป็นจดุชมววิ
ทีค่ณุจะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม อา่ววคิตอเรยีทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก และตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้
สงูตัดกบัแนวเขาเขยีวขจอีันแสนสวยงาม เชญิถ่ายรปูตามอัธยาศัย น าทา่นสูห่าดทรายรพีลสัเบย ์
REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่น้ีสวยทสีดุแหง่หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท า
ภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูปั้นของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครอง
ชาวประมง โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพรจาก เจา้
แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่
ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี น าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ี่
ไดร้ับรางวัลอันดับเยีย่มจากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้ “ผเีซีย๊ะ” ซึง่ชาวจนีเชือ่วา่จะน าโชคลาภเงนิทอง
มาใหพ้รอ้มทัง้คอยเฝ้าทรพัยส์มบัตไิว ้

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสูเ่กาะลนัเตาซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกาะฮอ่งกง และเป็นเกาะทีม่ขีนาด
ใหญท่ีส่ดุในคาบสมทุรฮอ่งกง น าทา่นน่ังกระเชา้นองปิง Ngong ping 360 จากตงุชงุสูท่ีร่าบ
นองปิง เป็นกระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลก ทา่นจะไดช้มทวิทัศนร์อบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา 
(กรณีกระเชา้ปิดจะใชร้ถโคช้ขึน้แทน) พบกบัสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่
1.5 เฮคตารใ์หท้า่นนมสัการพระใหญว่ดัโป่หลนิ องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 
แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้
แวะใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีC่ity gate Outletเป็นตกึทีข่ายแตส่นิคา้ราคาลดพเิศษ 
50-80% ขึน้ไป ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ นาฬกิา มอียู ่70 กวา่ยีห่อ้ เชน่Nike, Adidas, Roots, 
Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, 
Crocs  
(กรณีเปลีย่นจากเกาะลนัเตาเป็นฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์จา่ยเพิม่ทา่นละ 2000 บาท) 
***อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มที*่** 
พกัที ่PENTA HOTEL / REGAL RIVERSIDE HOTELหรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่าม ฮอ่งกง-ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-มาเกา๊-THE VENETIAN 

เชา้ รบัประทานอาหารแบบติม๋ซ า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีย่า่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบ

รนดเ์นมจากทั่วทกุมมุโลก ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จใุจไมว่า่คณุจะมี
รสนยิมแบบไหนหรอืงบประมาณเทา่ใด ศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการ 
ศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหลา่นี้ เป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซนเ์นอร์
นานาชาตชิือ่ดังจากทั่วทกุมมุโลก อกีทัง้ยังเป็นทีท่ีค่ณุสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิ
บรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่อเชีย่นเทอรม์นัิล 
แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิ ESPRIT, 
EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสูม่าเกา๊โดยเรอืเฟอรร์ ี ่ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมงถงึมาเกา๊ หลังผา่นพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย “มาเกา๊”  นับเป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจในอดตีมา
เกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาติ
ดัง้เดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่ 16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนี้เพือ่ตดิตอ่
คา้ขายกบัชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบน้ีทีส่ าคัญคอืชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอาความ
เจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมายท าให ้
มาเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัวจนเรยีก
ไดว้า่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี" น าทา่นเยีย่มชม THE VENETIAN MACAU RESORT
โรงแรมคาสโินหรรูะดับ 6 ดาว อสิระใหท้า่นสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชยี
ภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คน
แนลชอ๊ป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายกวา่ 350 รา้น ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภัตตาคารกวา่ 
30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบ ทา่นสามารถน่ังเรอืกอนโดลา่ลอ่งไปตามคลองเวนชิ
ภายในโรงแรม (ไมร่วมอยูใ่นรายการ) หรอืจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ ่
***อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาเทีย่วชมเวเนเชีย่นอยา่งเต็มที*่** 
พกัทีR่EGENCY HOTEL/ CHINA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่ ี ่ มาเกา๊-วหิารเซนดพ์อล-เซนาโดส้แควร-์วดัอามา่-ฮอ่งกง-กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
น าทา่นชมวหิารเซนตป์อล โบสถแ์หง่น้ีเคยเป็นสว่นหนึง่ของวทิยาลัยเซนตป์อล ซึง่กอ่ตัง้ในปี 
1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแหง่แรกของเอเชยีตะวันออก 
โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แตถ่กูท าลายถงึสองครัง้ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ 
จนกระทั่งเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ซึง่ทัง้มหาวทิยาลัยและโบสถถ์กูท าลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้
ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ ่ และบันไดหนา้ดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหวา่ง
ตะวันออกและตะวันตกและมอียูท่ีน่ี่เพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ในโลก แวะชอ้ปป้ิงยา่นเซนาโดส้แควร ์
ถอืไดว้า่เป็นท าเลทองทางธรุกจิของมาเกา๊ เพราะรวบรวมสนิคา้คณุภาพและรา้นคา้ตา่งๆ ไว ้
มากมาย มเีสือ้ผา้ทกุแบบทกุสไตล ์และยังมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ตา่งๆ ของมาเกา๊วางขาย
อยูด่ว้ยเรยีกวา่ชอ้ปป้ิงทีน่ี่แหง่เดยีวก็คุม้เกนิพอ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูว่ดัอามา่ เป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและเก็บรกัษาศลิปวัตถเุกา่แกซ่ึง่มมีลูคา่
มหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมทีค่งอยูม่าไดย้าวยาวนานทีส่ดุของมาเกา๊ ในบรเิวณ
วัดมศีาลาซุม้ประต ู GATE PAVILION, หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE ,ศาลเจา้แม่
กวนอมิ HALL OF GUANYIN และศาลพระพทุธ ZHENJIAO CHANLINน าทา่นแวะซือ้ของฝากรา้น
ขนมขึน้ชือ่ของมาเกา๊ เชน่ ขนมผัวจา๋เมยีจา๋ ทองพับใสห้มหูยอง หรอืน ้ามนัตับปลาทีร่าคาปลอด
ภาษี สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูฮ่อ่งกง ดว้ยเรอืเฟอรี ่ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.35 น.  ออกเดนิทางโดย เทีย่วบนิที ่RJ183 (บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
23.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ไฟลท์บนิ 
ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ราคาเด็ก 
ไมเ่สรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

23-26 พ.ค. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 25,999 25,999 25,999 5,500 

20-23 ม.ิย. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 25,999 25,999 25,999 5,500 

11-14 ก.ค. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 25,999 25,999 25,999 5,500 

22-25 ส.ค. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 25,999 25,999 25,999 5,500 

12-15 ก.ย. 63 
RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 25,999 25,999 25,999 5,500 
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อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–ฮอ่งกง–กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการ
เดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพ่ัก 3 คนื (กรณีพัก 3 ทา่น ทา่นที ่ 3 เป็นเตยีง
เสรมิ) / คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 30 กก. (สายการบนิก าหนดใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่ง
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้) / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้/ คา่ประกนัอบุัตเิหตใุน
การเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง / 
ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคา่ทปิคนขับรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 120 HKD/ทา่น*** (ทปิหวัหนา้ทัวร์
ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้) / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
/ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 30 กก. / 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ ฯลฯ / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสาย
การบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
***เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ต ัว๋
รถไฟ, ซือ้ต ัว๋รถโดยสาร และจองหอ้งพกั เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 
- หนังสอืเดนิทางทีม่วัีนก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วัน  / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วัน / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท แลว้แตก่รณ ี
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วัน / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
2. เน่ืองจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน
อนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษี
น ้ามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
4. บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึตามทีก่ าหนด 
5. การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระ
คา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย  
6. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง
กบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
7. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ดังกลา่ว  คอืรา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่ว
จะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 
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