
                                                                                                                             

 

 
 
ฮ่องกง-มาเก๊า เวนเช่ียน-นองปิง-ฟรี! น่ังพีคแทรม 4วัน 3 คืน 

โดยสายการบนิสุดหรู Cathay Pacific Airways  (CX) 
เดินทาง 12-15 เม.ย. (สงกรานต)์  ราคา 30,900.- 

พเิศษ! แถมฟรีซิมการ์ดฮ่องกงเล่นเน็ตไม่อั้น 
ฮ่องกง: นมสัการเจ้าแม่กวนอมิท่ีริมอ่าวรีพลสัเบย,์ถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีเขาวคิตอเรียพีค, 
ขอโชคลาภท่ีวดัแชกงหมิวหรือวดักงัหนั,ชมโรงงานจิวเวอร์ร่ีท่ีมีช่ือเสียงของฮ่องกงชอ้ปป้ิงส้ินคา้แบ
รนเนมบนถนนนาธานและย่านจมิซาจุ่ย,ชม แสง สี  เสียง A Symphony of Lights 
เท่ียวสวนสนุกดิสนียแ์ลนดผ์ูใ้หญ่ เพ่ิมท่านละ 3,500 บาท/เดก็เพ่ิม 3,000 บาท (รวมรถรับส่ง)   
มาเก๊า: เท่ียวชมความอลงัการของเวเนเช่ียนรีสอร์ท,ชมความสวยงามของโบถ์เซ็นพอลล์,นมสัการเจ้า
แม่กวนอมิทีเก่าแก่ท่ีสุดในมาเก๊า,นมสัการศาลเจา้แม่ทบัทิมวดัอาม่า ,ชอ้ป้ิงเซนนาโด้สแควร์ 



                                                                                                                             

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –พระใหญ่นองปิง(น่ังรถ) 
               -ช้อปป้ิง ซติีเ้กทเอ้าเลท- มาเก๊า 
04.10 น.     คณะพร้อมกนัท่ี อาคารผู้ โดยสารขาออก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู6  เคาน์เตอร์ M 

 สายการบนิคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ ( CX) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
จดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระให้กบัทา่น  

06.40 น.   เดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิคาเธ่ต์แปซิฟิคแอร์เวย์  เ ท่ียวบนิท่ี  CX616  บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
10.25 น. เดนิทางถึงสนามบนิ Chek Lap Kok ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอ่งกงท่ีทนัสมยัด้วยเทคโนโลยี  
 และสิ่งอํานวยความสะดวกตา่งๆ ผา่นการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเข้าเมืองโดยออกทางประต ูB   หลงัจาก

ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้วนําทา่นเดนิทางสูพ่ระใหญ่นองปิง ซึง่ตัง้อยูฝ่ั่งเกาะลนัเตา  
 ทา่นจะเดนิทางสูพ่ระใหญ่นองปิงโดยรถท้องถ่ิน (เนือ่งจากกระเช้านองปิงปิดปรับปรุงชัว่คราว) 

 เม่ือไปถึงปลายทางลองแวะเยือนสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบ้่านนองปิงบนพืน้ท่ี 1.5 เฮคตาร์  สิ่งท่ีนา่สนใจ
หลายอยา่งของหมูบ้่านนีท้ัง้ร้านค้าและร้านอาหารจะทําให้คณุเพลิดเพลินอยูไ่ด้หลายชัว่โมง (ไมร่วมคา่บตัรผา่น
ประตเูข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ )   ทา่นสามารถมองเห็นพระพทุธรูป  Giant Buddha & Po Lin Monastery  ท่ีระดบั
ความสงู 22  เมตร  ประทบักลางแจ้ง  องค์ใหญ่ท่ีสดุในโลกจากเกือบทกุๆ สว่นของเกาะ  จากกระถางธูปขนาด
ใหญ่ท่ีด้านลา่ง  ไตข่ึน้บนัได 268 ขัน้  สูฐ่านท่ีองค์ พระนัง่ประทบัอยู ่ เหนือระดบันํา้ทะเล  371  เมตรชมทิวทศัอนั
งดงาม   โดยรอบท่ีจะทําให้คณุตื่นตะลงึ  แล้วให้ทา่นช้อปปิง้สินค้าแบนเนมแสนถกูท่ีเอ้าเลทซิตีเ้กท  
( อิสระอาหารกลางวนั ) 
จนได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูม่าเก๊าโดยเรือเจ็ทฟอร์ย (ใช้เวลาในการเดนิทาง 1 ชัว่โมง) 
 เม่ือถึงมาเก๊านําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมท่ีพกั  

เย็น       รับประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร    คืนนีพ้กัท่ี  Fortuna Hotel หรือเทียบเทา่  

              
 
 



                                                                                                                             

 

 

วันที่สอง   มาเก๊า-ซติีท้ัวร์ (วัดอาม่า-โบสถ์เซน็พอลล์- 
         วัดเจ้าแม่กวนอมิ-เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล-เซนาโดสแควร์ 
           -เดอะเวเนเชี่ยน-ฮ่องกง - A Symphony of Lights   

                 
 

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสู่เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (goddess of 

mercy) เจ้าแมก่วนอิมริมทะเล หรือเจ้าแมก่วนอิมปรางค์ทอง  สร้างด้วยทองสมัฤทธ์ิทัง้องค์ มีความสงู 18 เมตร 
หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามออ่นช้อย  สะท้อนกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง
อร่ามงดงามจบัตา เจ้าแมก่วนอิมองค์นีเ้ป็นเจ้าแมก่วนอิมลกูคร่ึง คือปัน้เป็นองค์เจ้าแมก่วนอิม แตว่า่กลบัมีพระ
พกัตร์เป็นหน้าพระแมม่ารี ท่ีเป็นเชน่นีก็้เพราะวา่เป็นเจ้าแมก่วนอิมท่ีโปรตเุกสตัง้ใจสร้างขึน้เพ่ือ  เป็นอนสุรณ์ให้กบั
มาเก๊า ในโอกาสท่ีสง่มอบมาเก๊าคืนให้กบัจีนนัน่เอง  วัดเจ้าแม่กวนอิม (temple of the goddess of mercy in 

macau) วดัเจ้าแมก่วนอิมเป็นวดัใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุในมาเก๊า  สร้างขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประดษิฐานของ
องค์พระพทุธรูปปางนิพพานประทบัอยูใ่นดอกบวั  และองค์เจ้าแมก่วนอิมในชดุเจ้าสาวของจีนท่ีตดัเย็บด้วยผ้าไหม
อยา่งงดงาม นอกจากนัน้ท่ีน่ียงัมีโต๊ะหินท่ีใช้เป็นสถานท่ีลงนามในสนธิสญัญาทางมิตรภาพ  ระหวา่งสหรัฐอเมริกา
และจีนเม่ือ ปีค.ศ.1844 รวมทัง้มีต้นบอนไซท่ีดดัเป็นรูปตวัหนงัสือจีนท่ีส่ือความหมายถึงการมีชีวิต  ยืนยาว และยงั
มีตํานานของต้นไม้แหง่ความรักอีกด้วย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ วัดอาม่า (Macau A-Ma temple) วดัอามา่ หรือ 
ศาลเจ้าแมท่บัทิม ท่ีสร้างขึน้เพ่ืออทุิศถวายให้กบัอามา่  องค์เทพทิดาแหง่ท้องทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่
ซึง่แกะสลกัเป็นรูปเรือสําเภาโบราณ เป็นสญัลกัษณ์ท่ีบง่บอกวา่ บริเวณนี ้คือ จดุแรกท่ีเจ้าแมอ่ามา่ยา่งเท้าขึน้สู่
แผน่ดนิมาเก๊า ด้านหน้ามีรูปปัน้สิงห์โตอยู่ 2 ตวั มีความเช่ือวา่หากหมนุลกูแก้วท่ีอยูใ่นปากไปทางขวา 3 ครัง้ 
พร้อมของพรจะสมหวงั แล้วนําทา่นสู ่มหาวิหารเซนต์พอล (ruins of st. paul's in macau) โบสถ์เซนต์ปอลถือ
เป็นสญัลกัษณ์ประจําเมืองมาเก๊า ถกูสร้างขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1602 แล้วเสร็จในปีค.ศ. 1637 ออกแบบโดยพระ



                                                                                                                             

 

นิกายเยซูอิตชาวอิตาเลียนโดยความชว่ยเหลือของคริสเตียนชาว  ญ่ีปุ่ น เป็นโบสถ์คาทอลิกท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
เวลานัน้ ตัง้อยูต่ดิกบัวิทยาลยัเยซูอิตแหง่เซนต์ปอล  ซึง่เป็นสถานศกึษาแหง่แรกของชาวตะวนัตกในแดนตะวนัออก
ไกลซึง่มิชชนันารีผู้  เผยแพร่ศาสนาใช้เป็นท่ีเรียนภาษาจีนท่ีมาเก๊าก่อนท่ีจะเดนิทางเข้าแผน่ดนิ  ใหญ่ จากนัน้ทา่น
จะผา่นเซนาโด้สแควร์ มาเก๊า (macau senado square) หรือจตัรัุสเซนาโด เป็นแหลง่ชอปปิง้ยอดนิยมของมา
เก๊า และมีความโดดเดน่ในแง่ของสถาปัตกรรม อยา่งพืน้ถนนท่ีปลูาดด้วยกระเบือ้งให้เป็นลอนคล่ืนเหมือนท้อง
ทะเลท่ีโดดเดน่ และงดงามแปลกตา อีกทัง้ยา่นนีย้งัรายล้อมไปด้วยอาคารตา่งๆ  ท่ีก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรม
สไตล์ยโุรปหลากสีสนั ทําให้รู้สกึเหมือนกบัวา่กําลงัเดนิชอปปิง้อยูใ่นมหานครลอนดอน  

 เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียงท่ีภตัตาคาร    จากนัน้ อิสระเท่ียวชมและสมัผสัความอลงัการของ เดอะ เวเนเช่ียน  
หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย  สมัผสับรรยากาศแบบเวนิส  ลอ่งเรือกอนโดลาในดนิแดน 
เวนิสแหง่ตะวนัออก(ไมร่วมคา่ลอ่งเรือ) ต่ืนเต้นเร้าใจกบัการเส่ียงโชคในคาสิโน   เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ร้านค้า
ย่ีห้อดงัๆ ถึง 350 ร้านค้าและอิ่มเอมกบัร้านอาหารถึง 40 แหง่ภายในเมืองเวนิสของโรงแรม หรือทา่นอาจจะเลือก
ชมโชว์ตา่งๆ ก็ได้ตามใจชอบ (แตล่ะโชว์ต้องเสียคา่ใช้จา่ยในการชมโชว์เอง)    
จนได้เวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยเรือเจ็ทฟอร์ย เม่ือถึงฮอ่งกงแล้วนําทา่นชม A Symphony of 
Lights ความมหศัจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดงมลัตมีิเดียสดุยอดตระการตาท่ีได้รับการ
บนัทกึในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของโลกครอบคลมุพืน้ท่ีอาคารตกึระฟ้า
สําคญัตา่งๆท่ีตัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี  ้จะประดบัประดาด้วยแสงไฟ ซึง่
เพียงกดสวิตช์ก็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสีตา่ง  ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอนัคกึคกัของฮอ่งกง   
แล้วนําทา่นรับประทานอาหารค่ํา    

ค่ํา             อาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  แล้วนําทา่นเข้าสูท่ี่พกั Best Western Grand Hotel (ยา่นจิมซาจุย่) หรือเทียบเทา่ 

                                        
 
 
 
 
 



                                                                                                                             

 

วันที่สาม  ฮ่องกง -ซติีท้ัวร์( น่ังพีคแทรมขึน้วคิตอเรียพีค/ 
พัลส์เบย์/นมัสการเจ้าแม่กวนอมิ–วัดแชกงหมวิ–โรงงานจวิเวอร์ร่ี– 
ช้อปป้ิงหรือเที่ยวดสินีย์แลนด์(ซือ้เพิ่มผู้ใหญ่คนละ 3,500 บาท/

เดก็ 3-11 ปี  เพิ่มคนละ3,000 บาท)- 

                 
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร  บริการทา่นด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อนัออ่นนุม่ ฯลฯ ปรุงรสตาม

สตูรต้นตําหรับกวางตุ้งแท้   หลงัอาหารนําทา่นลอดอโุมงค์ใต้ทะเล  ชมทิวทศัน์รอบเกาะฮอ่งกง ผา่นชมยา่นธุรกิจ
การค้าตา่งๆ อนัทนัสมยั นําทา่นนัง่พีคแทรมสูว่ิคตอเรียพีคเพ่ือขึน้ชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค  ชมความงามของ
อา่วฮอ่งกงท่ีสวยงามเล่ืองลือไปทัว่โลก  ถ่ายรูปกบัตกึสงู 3 อนัดบัของฮอ่งกง (นัง่ขาเดียว ขาลงนัง่รถบสั) 
  แล้วนําทา่นสู่รีพัลส์เบย์  Repulse Bay  ซึง่ช่ืออา่วนีไ้ด้มาจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพ่ือรักษาการณ์อา่ว
อา่วด้านนีเ้ป็นอา่วนํา้ตืน้  ซึง่ได้รับความนิยมจากคนฮอ่งกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบป๊ิกนิคชายทะเล     
แตท่ี่นา่สนใจคือด้านหนึง่ของอา่วมีวดั   พระพทุธรูป และเทพเจ้าตา่งๆ   ก่อสร้างประดษิฐานไว้มากมาย   ตามความ
เช่ือถือศรัทธา พระสงัฆจาย บชูาเพ่ือความสขุ,  เจ้าสมทุร เทพเจ้าแหง่โชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแหง่ความมัง่คัง่  
มีเทพแหง่วาสนา เทพแหง่ดวงชะตา รวมทัง้กามเทพ ท่ีมีวิธีการเส่ียงทายด้วยด้ายแดง  และอธิษฐานด้วยการลบู
คลําหินก้อนกลมอยา่งตัง้ใจ อิสระทา่นสกัการะสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ท่ีแหง่นีคื้ออีกด้านของเสนห์่ท่ีค้นพบได้
ไมไ่กลเลยจากใจกลางเมือง   แล้วนําชมโรงงานโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์ร่ี ซึง่เป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัและกงัหนันําโชค ซึง่คนฮอ่งกงเช่ือกนัวา่หากใครมีกงัหนันีจ้ะพดัพาสิ่งไมดี่ออกจากตวัและจะ
พดัพาสิ่งดีๆๆเข้ามาในชีวิต อีกทัง้ชว่ยในเร่ืองของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองในทา่นท่ีทําธุรกิจ  
หากเป็นข้าราชการจะได้เล่ือนยศเล่ือนตําแหนง่หากเป็นลกูน้องพนกังานบริษัทจะเป็นท่ีรักของเจ้านาย   ซึง่กงัหนัทกุ
ชิน้ได้ทําการปลกุเสกมาจากวดัแชกงหมิวเรียบร้อยแล้ว จากนัน้นําทา่นเดนิทาง สูวั่ดแชกงหมิว(กังหันน าโชค) ซึง่
เป็นวดัท่ีคนฮอ่งกงเคารพนบัถือเป็นอยา่งมากและเป็นวดัเก่าแก่วดัหนึง่ของฮอ่งกง  ชว่งตรุษจีนของทกุๆปีชาวฮอ่งกง
จะแยง่กนัเข้าไปปักธูปในพระอโุบสถเป็นคนแรกๆและหมนุกงัหนัท่ีสามารถเปล่ียนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึน้  ถ้าได้
ทําแล้วในปีนัน้ดวงชะตาของคนๆนัน้จะดีตลอดปีซึง่เป็นความเช่ือของคนฮอ่งกง  ฉะนัน้คนฮอ่งกงจงึนิยมมากราบ
ไหว้และมาหมนุกงัหนัก่อนท่ีจะไปทําธุรกิจหรือริเร่ิมธุรกิจอยา่งอ่ืนโดยเฉพาะเหลา่ข้าราชการของคนฮอ่งกงจะมา



                                                                                                                             

 

กราบไหว้และหมนุกงัหนัเพ่ือให้ธุรกิจนา่ท่ีการงานราบร่ืนเป็นท่ีรักของเจ้านายและพวกพ้อง  ทัง้ยงัปัดเป่าหมนุสิ่งไมดี่
ออกไปจากชีวิตให้ มีแตส่ิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดทัง้ปี   

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียงท่ีภตัตาคาร   หลงัอาหารอิสระให้ทา่นช้อปปิง้ตามอธัยาศยั ยา่นแหลง่ช้อปปิง้จิมซาจุย่  
หรือเที่ยวดสินีย์แลนด์(เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 3,500บาท/เดก็ 3-11 ปี คนละ 3,000 บาท)  
นําทา่นเดนิทางสู่  ฮ่องกงดสินีย์แลนด์  อาณาจกัรสวนสนกุอนัยิ่งใหญ่แหง่ใหมล่า่สดุของโลก“ฮอ่งกงดสินีย์
แลนด์” ทา่นจะได้สนกุกบัสวนสนกุดสินีย์ เตม็วนัอยา่งจใุจและคุ้มคา่ ฟรีเคร่ืองเลน่ทกุชนิด   ทา่นจะได้พบกบั
เคร่ืองเลน่อนัทนัสมยันและสดุสนกุท่ีสดุแหง่ใหมข่องโลก  ซึง่แบง่ออกเป็น 4 สว่น    MAIN STREET USA ทา่นจะ
ได้พบกบัร้านค้าขายของท่ีระลกึและร้านอาหารมากมายและสดุสนกุกบั    รถไฟไอนํา้โบราณรอบสวนสนกุและ
ขบวนพาเหรดอนัยิ่งใหญ่ ทา่นจะพบกบัตวัการ์ตนูขวญั ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ   TOMORROW LAND ทา่น
จะได้สนกุกบัเคร่ืองเลน่แนวโลกอนาคตอนัทนัสมยั SPACE MOUNTAIN  เคร่ืองเลน่ท่ีสนกุสดุๆ BUZZ 

LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เคร่ือง  เลน่ท่ีปกป้องจกัรวาลยิงตอ่สู้ผู้ รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN 
เคร่ืองเลน่ขบัยานอวกาศสดุสนกุ   FANTASY LAND สดุสนกุกบัเมืองเทพนิยายทา่นจะได้พบกบัโชว์อนัยิ่งใหญ่
ตระการตาและตวัการ์ตนูท่ี  ทา่นช่ืนชอบ อาทิเชน่ สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกีเ้มาท์ หมีพลแูละ
เพ่ือนๆตวัการ์ตนู   อนัเป็นท่ีใฝ่ฝันของทกุคน ADVENTURE LAND ดนิแดนแหง่การผจญภยัอนัต่ืนเต้น 
JUNGLE RIVER CRUISE ลอ่งเรือในป่าอนันา่สนกุสนานผจญภยักบัสตัว์ป่าอนันา่ต่ืนเต้นนานาชนิด 
TARZAN’S TREEHOUSE  บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ทา่นจะได้พบกบั FESTIVEL OF THE LION KING  
เพลิดเพลิน  กบัโชว์อนัยิ่งใหญ่ตระการตาของเหลา่ตวัการ์ตนูในเร่ืองไลอ้อนคงิค์  RAFTS TO 

TARZAN’S  TREEHOUSE สนกุกบัการลอ่งแพข้ามสูเ่กาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ทา่นจะได้เพลิดเพลินกบั
เสียงดนตรี   แหง่ป่าอนัไพเราะพร้อมกบัต่ืนเต้นกบัสายนํา้อนัเย็นฉ่ํา  และตื่นตาตืนใจกบั 2 โซนใหมท่ี่เปิดเพิ่ม 
กริซลีย์ ดัลช์ สร้างสรรพิเศษสดุเฉพาะ ฮอ่งกงดีสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวนัตกกบั รถรางตะลุยขุมทองแดน
เถื่อน ผจญภยัหลากหลายทิศทาง เลีย้วเละผา่นโตรกธาร ไกเซอร์นํา้พรุ้อน ท่ีพวยพุง่สะเทือนทัว่ทัง้พืน้ดนิท่ีฮอ่งกง
ดีสนีย์แลนด์เทา่นัน้ ทอย สตอร่ี แลนด์ ดนิแดนท่ียิ่งใหญ่เหนือคําบรรยายแหง่เดียวในเอเชียท่ีฮอ่งกงดีสนีย์
แลนด์กระโจนเข้าสูท่อย สตอร่ีแลนด์ ธีมแลนด์จากดีสนีย์ พิคซาร์ สําหรับเดก็ทกุวยั เม่ือแอนดีไ้มอ่ยู่ ,เหลา่ของเลน่
ออกมามากมาย...ระวงั ปฏิบตักิารร่วมกบักองกําลงัของแอนดี ้ในภาระกิจสงู ทอยโซลเจอร์ พาราซูต ดร๊อป , แล้ว
ร่วมวิ่งไลง่บัหางกบั สลิง้กี ้ดอ็ก สปีน กร๊ีดสดุเสียง หวาดเสียวบนร่างรูปตวั U ท่ีความสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร์ 
อาร์ซีเรสเซอร์ ให้ทา่นได้สนกุสนานอยา่งจุ  จนได้เวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางกลบัสูโ่รงแรมท่ีพกั          

 
 ( อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ใหท่้านไดช้้อปป้ิงอย่างจุใจ)  



                                                                                                                             

 

คืนนี ้พกัค้างแรม ณ โรงแรม Best Western Grand Hotel (ยา่นจิมซาจุย่) หรือเทียบเทา่ 
                                                               

   วันที่ ส่ี    ฮ่องกงกรุงเทพฯ  

               
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารอิสระให้ทา่นช้อปปิง้อยา่งเตม็ท่ีใจกลางแหลง่ช้อปปิง้ยา่นถนน

นาธาน หรือช้อปปิง้ท่ี DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กบัสินค้าท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทกุมมุโลก  อาทิ 
MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000  เป็นต้น   
( อาหารเทีย่งและเย็นอิสระตามอธัยาศยัเพือ่ใหท้กุท่านช้อปป้ิงอย่างจุใจ )    
จนได้เวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง  

17.05 น.    เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิคาเธ่ต์แปซิฟิคแอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี CX703  กลบัสูก่รุงเทพฯ   
  บริการอาหารบนเคร่ือง 
19.00 น.  ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมกบัความประทบัใจมิรู้ลืม 
****************************************************************************************************************************************************** 

รายการท่องเท่ียวนีอ้าจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด 

โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ  

อัตราค่าบริการ   

กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กอาย ุ2-11 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 

ท่าน มีเตียง 

เด็กอาย ุ2-11 
ปี พกักบัผู้ใหญ่ 
2 ท่านมีเตียง 

เด็กไม่มี
เตียง 

พกั
เด่ียว 

12-15 เม.ย. (สงกรานต์)  30,900 30,900 29,900 28,900 8,900 

ค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ทศันาจร   
 คา่รถรับสง่ตามรายการ  
 คา่อาหาร ตามรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ ยกเว้นคนตา่งด้าว 



                                                                                                                             

 

  คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงิน1,000,0000  บาท  ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ และผู้ ท่ีเดนิทางอายต่ํุากวา่ 15 ปี หรือ อาย ุ75-85 
ปี ความคุ้มครอง  50 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั และผู้ เดนิทางอายเุกิน 85 ปี ไมคุ่้มครอง 

  คา่ขนกระเป๋าทา่นละ 1ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน  20  ก.ก. 
  คา่ห้องพกั สอง-สาม ทา่นตอ่หนึง่ห้อง ในโรงแรมท่ีระบ ุหรือในระดบัเดียวกนั  
  คา่ภาษีสนามบนิไทยและฮอ่งกง และคา่สิน้เปลืองเชือ้เพลิง คํานวณ ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 2560 
  มคัคเุทศก์ คอยอํานวยความสะดวกจากกรุงเทพฯ  ( ผู้ โดยสารเดนิทางอยา่งน้อย 15  ทา่นขึน้ไป มี หวัหน้าทวัร์เดนิทาง

ไปด้วย)  

ค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 เปอร์เซ็นต์ (คดิคํานวณจากคา่บริการ กรณีต้องการ )   
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (คดิคํานวณจากคา่บริการ กรณีต้องการ  
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืน ๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่เคร่ืองดื่ม  

 ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ินและคนขบัรถ   คนละ  100 เหรียญฮ่องกง/ ทริป )***เดก็และผู้ใหญ่จา่ยเทา่กัน 

  คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ท่ีเดนิทางจากเมืองไทย คนละ 200 บาท/ทริป ***เดก็และผู้ใหญ่จา่ยเทา่กนั  

 ดีสนีย์แลนด์คนละ 3,500 บาท /เดก็อาย ุ3-11 ปี คนละ3,000  ราคานีร้วมรถรับสง่ กรณีในกรุ๊ปซือ้ดสินีย์
แลนด์ไมถ่ึง 10 ทา่น ไกด์จพานัง่รถไฟไปสง่ ถ้าในกรุ๊ปซือ้ถึง 10 ทา่น จะมีรถบสัไปสง่  

หมายเหตุ   
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใด ๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เชน่ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุ

งานการก่อการจลาจล ความ   ลา่ช้าของเท่ียวบนิ การถกูปฏิเสธไมใ่ห้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น   
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ 

โรงแรม และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นสําคญั  

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  

 บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏิวตั ิและอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การ
สญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ี
ทา่นได้ชําระไว้แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

 รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม
ท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  



                                                                                                                             

 

 ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบนิ ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบนิ บริษัทขนสง่ หรือหนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ 
แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 

 หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้  อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า และความผิดพลาดของ
ทางสายการบนิ  จะไมมี่การคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรุณาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ท่ีมีการนดัหมาย 
  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางหากผู้ ร่วมเดนิทางไมถึ่ง 10 ทา่น  หาผู้ ร่วมเดนิทาง  
 **** ออกเดนิทางขัน้ต่ํา 10 ทา่น (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 15 ทา่นขึน้ไป (มีหวัหน้าทวัร์) 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของทา่น ในกรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได้  
 การทอ่งเท่ียวประเทศจีนนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวดงักลา่ว  คือ

ร้านหยก ร้านบวัหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี แตไ่มไ่ด้มีการบงัคบัซือ้ หากทา่นใดไมเ่ข้าร้านดงักลา่ว
จะต้องจา่ยคา่ทวัร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว  

 เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิท่ีซือ้มาเป็นตัว๋กรุ๊ป ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบนิจะจดัเป็นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯมส่ามารถท่ีจะ
ร้องขอได้วา่จะขอท่ีนัง่โซนไหน และในบางครัง้ท่ีนัง่บนเคร่ืองอาจจะไมไ่ด้นัง่ตดิกนัหมดกบัคนในครอบครัว แตอ่ยา่งไร
เสียทางเจ้าท่ีและหวัหน้าทวัร์จะพยายามอยา่งเตม็ท่ีเผ่ือท่ีจะได้นัง่ด้วยกนักบัคนในครอบครัว ทัง้นีจ้งึเรียนมาเพ่ือทราบ
โดยทัว่กนั และโปรดเข้าใจ 

เงื่อนไขการจอง 
1. วางเงินมดัจําทา่นละ 10,000 บาท ทนัทีโดยโอนเข้าบญัชี แล้วแฟกซ์หรือ mail สลิปโอนเงินมาท่ีบริษัทฯ   

พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย  ( พาสปอร์ตต้องมีอายใุช้งานอยา่งน้อย 6 เดือน )  
2.  คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือกรุณาโอนก่อนการเดนิทาง 15 วนั  

เงื่อนไขการยกเลิก  
1. ยกเลิกทวัร์ไมคื่นเงินทกุรณี เพราะชว่งเทศกาลทางบริษัทฯต้องจา่ยเงินสายการบนิและทางแลนด์เมืองนอกเตม็อตัตรา  
2. ตัว๋เคร่ืองบนิไมส่ามารถทําการ Refund คา่ตัว๋คืนได้ เน่ืองจากตัว๋ท่ีทางทวัร์ได้จดัซือ้เป็นราคาตัว๋กรุ๊ปและราคาพิเศษ

สําหรับทวัร์  
*** โปรดตรวจสอบหนงัสือเดนิทางของทา่นวา่มีอายกุารใช้งานถึง 6 เดือนหรือไมห่ากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ

ใดๆ   *** 
***เม่ือท่านได้ช าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ*** 
 


