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ใบอนุญาตธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/01967 
 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี 
 

 

ÊÑÁ¼ÑÊºÃÃÂÒ¡ÒÈÅÒÊàÇ¡ÑÊ¢Í§àÍà«ÕÂ "THE VANETIAN" 

à¡ÒÐÅÑ¹àµÒ  ¹ÁÑÊ¡ÒÃ¾ÃÐãËÞ‹â»‰ËÅÔ¹ 

¹ÁÑÊ¡ÒÃÍ§¤�à¨ŒÒáÁ‹¡Ç¹ÍÔÁÃÔÁ·ÐàÅ  ÇÑ́ à¨ŒÒáÁ‹¡Ç¹ÍÔÁ 

«Ò¡ÇÔËÒÃâºÊ¶�à«ç¹¾ÍÅÅ�   ª�Í»»�œ§à«¹Òâ´Êá¤ÇÃ� 

¹Ñè§¾Õ¤á·ÃÁ¶‹ÒÂÃÙ»ªÁÇÔÇÇÔ¤µÍàÃÕÂ¾Õ¤¨Ǿ ÊÙ§ÊǾ ¢Í§Î‹Í§¡§ 

ËÒ´ÃÕ¾ÅÑÊàºÂ�  ¹ÁÑÊ¡ÒÃ¢Í¾ÃÍ§¤�à¨ŒÒáÁ‹¡Ç¹ÍÔÁ 

à·¾à¨ŒÒä©‹«Ô§àÍÕéÂ  à·¾à¨ŒÒáË‹§âª¤ÅÒÀ 

á¡Œª§ ËÁØ¹¡Ñ§ËÑ¹¹íÒâª¤ ÇÑ́ áª¡§ËÁÔÇ 

´ÙÂÔ§ä¿àÅà«ÍÃ� SYMPHONY  OF  LIGHT 

ÊǾ ¿�¹Ê�...·Ò¹ÍÒËÒÃ·ÐàÅËÁÙ‹ºŒÒ¹ªÒÇ»ÃÐÁ§ÅÕÂØ¹ÁØ¹ 
 

â´ÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹àÍÁÔàÃµÊ� (EK) AIRBUS A380 

ºÔ¹ËÃÙà¤Ã×èÍ§ºÔ¹  2 ªÑé¹ÅíÒ·ÕèãËÞ‹·ÕèÊǾ ã¹âÅ¡ 
¾Ñ¡ÊºÒÂ·ÕèÎ‹Í§¡§¡ÑºâÃ§áÃÁÃÐ´Ñº 4 ´ÒÇ 

Î‹Í§¡§¾Ñ¡ã¨¡ÅÒ§áËÅ‹§ª�Í»»��§¨ÔÁ«Ò¨Ø‹Â ¶¹¹¹Ò¸Ò¹ 

EATON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / KIMBERLEY  HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 

 
ÁÒà¡�Ò¾Ñ¡âÃ§áÃÁÃÐ´Ñº 4 ´ÒÇ 

GOLDEN  DRAGON  HOTEL / GOLDEN CROWN CHINA HOTEL / TAIPA SQUARE HOTEL 

 
 

 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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กาํหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 

เท่ียวบิน 

ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน พักเด่ียว 

เด็ก 1 ทานพักกบั

ผูใหญ 2 ทาน  

(เสริมเตียง) 

เด็ก 1 ทานพักกบัผูใหญ 

2 ทาน  

(ไมเสริมเตียง) 

7-10  เมษายน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

  26,900 9,000 25,900 24,900 

8-11  เมษายน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

  26,900 9,000 25,900 24,900 

15-18  เมษายน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

  28,900 10,000 27,900 26,900 

21-24  เมษายน 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

  23,900 9,000 22,900 21,900 

28  เม.ย. - 1 พ.ค. 2561 ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

  23,900 9,000 22,900 21,900 

3-6  พฤษภาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

  22,900 8,000 21,900 20,900 

10-13  พฤษภาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

  22,900 8,000 21,900 20,900 

19-22  พฤษภาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

  22,900 8,000 21,900 20,900 

24-27  พฤษภาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

  22,900 8,000 21,900 20,900 

2-5  มิถุนายน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

  22,900 8,000 21,900 20,900 

9-12  มิถุนายน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

  22,900 8,000 21,900 20,900 

16-19  มิถุนายน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

  22,900 8,000 21,900 20,900 

23-26  มิถุนายน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

  22,900 8,000 21,900 20,900 

30 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

  22,900 8,000 21,900 20,900 

5-8  กรกฏาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

22,900 8,000 21,900 20,900 

12-15  กรกฎาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

22,900 8,000 21,900 20,900 

19-22  กรกฎาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลับEK385 (21.50-23.45) 

22,900 8,000 21,900 20,900 

(Option..Ocean Park เพิ่มอีก  3,000 บาท..รวมรับ-สง หรือ  
DisneyLand Hongkong เพิ่มอีก 4,000 บาท..รวมรับ-สง) 
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รายละเอยีดโปรแกรมการเดินทาง 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT - อสิระช้อปป้ิงเลดีม้าเกต็ &เทมเป้ิลสตรีท 

10.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4  ประตูหมายเลข  9 แถว   T  

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจา้หนา้ท่ีและหวัหนา้ทวัร์จากทางบริษทัคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน

ในดา้นตัว๋เคร่ืองบินและสัมภาระในการเดินทาง   

14.00 น.  นําทุกท่านลดัฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทีย่วบินที ่EK384 / บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

18.05 น.  การเดินทางใช้เวลา 3 ช่ัวโมง  เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงท่ีทนัสมยั

ดว้ยเทคโนโลยแีละส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ผา่นการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขา้เมือง   

จากนั้น นาํท่านเดินทางผา่นเส้นทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั นาํท่านขา้มสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็น

สะพานแขวนสองชั้นท่ียาวท่ีสุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล์)เช่ือมต่อระหวา่งฮ่องกงอินเตอร์

เนชัน่นอลแอร์พอร์ตกบั ตวัเมือง ตวัสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนตว์ิ่งส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ 

(MTR) กบัแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานซิงหม่าน้ีไดถู้กคดัเลือกให้เป็นสัญลกัษณ์

ของคู่รักทัว่โลก  จากนั้นนาํท่านสู่ปากอ่าววคิตอเรียซ่ึงเป็นจุดชมววิท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบอีกแห่งหน่ึงของฮ่องกง  

จากนั้น นาํท่านชม SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีถูกบนัทึกโดย “กิน

เนส เวลิด์ เรคคอร์ด” ซ่ึงการแสดงจะเปิดไฟท่ีตกแต่งดว้ยไฟสีต่างๆ ร่วมดว้ยการยงิเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคาร 

ชั้นนาํกวา่ 40 แห่ง โดยเวลาท่ีใช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที 

 

 

 
 

 

คํ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารทะเลลียุนมูน  ( 1 ) 

 

 

 

 

จากนั้น ให้ท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือบางท่านท่ีตอ้งการชมทศันียภาพเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่านสามารถเดินชม

บรรยากาศวถีิชีวติยามคํ่าคืนของคนฮ่องกงไดเ้ลย เน่ืองจากโรงแรมพกัอยูใ่นยา่นชอ้ปป้ิง 

 ฮ่องกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ    

NOVOTEL  NATHAN   HOTEL    เท่าน้ัน 
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วนัทีส่อง   (น่ังรถรางพคีแทรม) สู่ยอดเขาวคิทรอเรียพคี (สูงสุด) – รีพสัเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์ร่ี –  วดัแชกงหมวิ – 

กระเช้านองปิง  & พระใหญ่โป๋หลนิ – ซิตีเ้กท เอาท์เลต  

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซําต้นตําหรับของฮ่องกง ( 2 ) 

จากนั้น นาํท่านเดินทางโดย รถรางพีคแทรม ข้ึนสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮ่องกงกบัความ

สูง 396 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล สัมผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของตึกพีคทาว

เวอร์ อาคารรูปร่างคร่ึงวงกลมท่ีมีเอกลกัษณ์เด่นท่ีสุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะอยา่งชดัเจน  ทั้งน้ียงัต่ืน

ตากบัตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่าน  และอาคารต่างๆ ท่ีก่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า  ตึกไชน่า

แบงคแ์ละตึกอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีตั้งของธุรกิจชั้นนาํของฮ่องกง  พร้อมทั้งถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ  และเลือกซ้ือ

ของท่ีระลึกของฮ่องกงนานาชนิดจากร้านคา้ภายในอาคารเดอะพีคไดอี้กดว้ย และในบริเวณเดียวกนั ยงัมีพิพิธภณัฑ์

มาดามรุสโซ ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑหุ่์นจาํลองเสมือนจริงของดารา นกัแสดง และผูมี้ช่ือเสียงของฮ่องกง และทัว่โลก  ให้

ท่านไดเ้ขา้เยีย่มชมอีกดว้ย (ในการเขา้พิพิธภณัฑท์่านตอ้งเสียค่าตัว๋เขา้ชมเอง)  

จากนั้น นาํท่านสู่ “อ่าวรีพสัเบย์” นาํท่านนมสัการและขอพรอนัศกัด์ิสิทธ์ิ จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ซ่ึงเป็นปางประทานพร  

ซ่ึงศกัด์ิสิทธ์ิมากและมีความประณีตงดงาม ซ่ึงองค์ท่านตั้งอยู่บนฐานบวั และ “เจ้าแม่ทับทิม” เพื่อเป็นท่ียึดเหน่ียว

จิตใจและขอใหก้ารเดินทางทุกคร้ังปลอดภยั พร้อมกบั นมสัการเทพเจา้แห่งโชคลาภ “ไฉ่ซ้ิงเอีย้” ท่ีมีช่ือเสียงวา่ใคร

ไดม้าสัมผสัท่านจะไดรั้บแต่เงิน ทอง กลบับา้น  โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแลว้กาํมาใส่ในกระเป๋าของ

ตวัเอง เหมือนกบัเป็นเคล็ดวา่ใหเ้งินทองไหลเขา้สู่กระเป๋าของเรา บางคนก็จะลูบกอ้นทองท่ีอยูด่า้นขา้งองคท์่านแลว้

กาํมาใส่กระเป๋าของเราอีกคร้ัง  หรือท่านไหนท่ีมีบุตรยาก แต่งงานแลว้ยงัไม่มีบุตรให้มาขอพร“องค์สังกัจจาย(องค์ 

Baby Buddha) ” จะประสบความสาํเร็จเกือบทุกคน และมีความเช่ือท่ีวา่ถา้หากลูบทอ้งซ้ายจะไดลู้กชาย ถา้ลูบทอ้ง

ขวาจะไดลู้กสาวอีกดว้ย  

จากนั้น นาํท่านเดินขาม “สะพานต่ออายุ” ซ่ึงชาวฮ่องกงเช่ือกนัวา่ถา้ขา้มสะพานน้ีไดจ้ะสามารถต่ออายุได ้ และเม่ือเราขา้ม

สะพานมาแลว้จะเป็นลานกวา้งท่ีเตม็ไปดว้ยเซียนและเทพเจา้มากมาย ซ่ึงรวมถีง “องค์เทพเจ้าแห่งความรัก” หนวด

เครายาว ๆ ในมือท่านจะมีหนงัสือเล่มใหญ่ ขา้งๆ องค์ท่านจะมีหินดาํกอ้นโตให้ทาํการอธิษฐาน  แลว้ทาํการลูบ

กอ้นหินซ่ึงจะนาํพาให้พบคู่  ส่วนท่านท่ีมีคู่อยูแ่ลว้เม่ือไหวข้อพรท่านแลว้ก็ทาํให้รักมัน่คงและยาวนาน   หลงัจาก

นั้นนาํท่านเยีย่มชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์รี (HKJ)  ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่ม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ( 3 ) 

จากนั้น นาํท่านสู่วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เม่ือ 300 กว่าปีท่ีแล้วเดิมท่ีวดัน้ีเป็นวดัเล็ก ๆ เป็นวดัท่ีเก่าแก่และอนุรักษ์

โบราณสถานซ่ึงอยูท่างดา้นหลงัของเรือนใหม่ วดัเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเน้ือท่ี 50,000 ตารางฟุต ดา้น
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ในมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่านแชกงซ่ึงเป็นเทพประจาํวดัแห่งน้ี ซ่ึงทาง ดา้นขา้งมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และ

มีกงัหันอยู่หลายตวั มีกลองดา้นละตวั ประชาชนท่ีเขา้วดัแชกงจะตอ้งหมุนกงัหัน หรือท่ีเรียกว่า "กงัหันนาํโชค" 

เพื่อหมุนแต่ส่ิงดี ๆ เขา้มาในชีวติ และปัดเป่าส่ิงท่ีไม่ดีออกไป โดยความหมายของ ใบพดัทั้งส่ีดงัน้ี 

ใบที ่1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 

ใบที ่2. สุขภาพแข็งแรง อายุยนื 

ใบที ่3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 

ใบที ่4. คิดหวงัส่ิงใดกส็มความปรารถนาทุกประการ 

  และก่อนที่ท่านจะออกจากวดัอย่าลมืจะต้องตีกลองให้เสียงดังสน่ันเพือ่ความเป็นสิริมงคล 

จากนั้น นาํท่านเดินทางเขา้สู่เกาะลนัเตาซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเรียกว่า “หมู่บ้านนองปิง”  โดยนาํท่านน่ังรถบัสของทาง

นองปิงข้ึนไป (เน่ืองจากกระเช้าปิดซ่อมแซมเพือ่เปลีย่นสายเคเบิล้เป็นระยะเวลา 5 เดือน)ระหวา่งทางท่านจะไดช้ม

ทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทางถึงบริเวณหมู่บา้นนองปิง  ซ่ึงจะมีร้านคา้ ร้านขายของฝากของท่ีระลึกหลาย

ประเภท  แลว้พาท่านเดินต่อไปยงัทางข้ึนบนัได 268 ขั้นสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ประดิษฐานอยู่คู่กบัวดัโป๋หลิน 

เหนือระดบันํ้ าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสร้างจากการเช่ือมแผน่สัมฤทธ์ิถึง 200 แผน่ หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร 

มูลค่าการก่อสร้าง 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง องคพ์ระนัง่อยูบ่นกลีบดอกบวั ยกพระหตัถ์ขวาและแบพระหตัถ์ดา้นซ้าย

ไวบ้นตกั พระเนตรมองลงมาดว้ยความเป่ียมเมตตา   

จากนั้น นาํท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้ง ซิตีเ้กท เอาท์เลต ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมร้านคา้ Outlet แบรนดด์งัทั้งหลายไม่วา่จะ

เป็น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ดงัระดบัโลกอีกมากมายซ่ึงลดราคามากถึง 70% ให้

ท่านไดเ้ลือกช๊อปไดอ้ยา่งอิสระ 

คํ่า            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 4 ) 

 ฮ่องกงพกัท่ี    EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ    

NOVOTEL  NATHAN   HOTEL    เท่านั้น  

วนัทีส่าม   ฮ่องกง –  มาเก๊า - นมสัการเจ้าแม่กวนอมิริมทะเล – วดัเจ้าแม่กวนอมิ - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโดส

แควร์ - THE VENETIAN    

 
 

 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซําต้นตําหรับของฮ่องกง ( 5 ) 

(ท่านสามารถแบ่งสัมภาระใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็กพอเหมาะสาํหรับคา้งคืนมาเก๊า  1 คืน ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝาก

ไวท่ี้โรงแรมท่ีฮ่องกง)  

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่เมือง มาเก๊าโดยเรือเฟอร์ร่ี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 

จากนั้น นาํท่านผ่านชมวิวของเกาะมาเก๊า ซ่ึงจะผา่นชมจุดสําคญัๆต่าง เช่น มาเก๊าทาวเวอร์ ท่ีมีความสูงถึง 338 เมตร และ

แวะถ่ายรูปป้ันองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองคเ์จา้แม่กวนอิมปรางคท์องสัมฤทธ์ิประทบัยืนบนโคมทรงดอกบวั 
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มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตนั เป็นองค์เจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึงผสมผสานระหว่างจีนกบัโปรตุเกส ซ่ึงพระ

พกัตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กบัจีน เพื่อ

คนใหรุ่้นหลงัไดร้ะลึกถึง และภายใตรู้ปป้ันยงัจดัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงถึงประวติัความเป็นมา และวตัถุประสงค์

ในการก่อสร้างองคเ์จา้แม่กวนอิมองคน้ี์  

จากนั้น นาํท่านแวะซ้ือขนมของฝากจากมาเก๊าประกอบดว้ย ขนมทองพลบั ทองมว้น ขนมผวัจ๋า ขนมเมียจ๋า และหมูหวาน

หมูแผน่  แลว้นาํท่านสู่  วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในมาเก๊า สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 13 

ภายในวดัมีแท่นบูชาสวยงาม สําหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปป้ันทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป 

นอกจากน้ียงัเป็นท่ีประดิษฐานขององคพ์ระพุทธรูปปางนิพพานประทบัอยูใ่นดอกบวั และให้ท่านนมสัการองคเ์จา้

แม่กวนอิมเก่าแก่ท่ีมีอาย ุ600 กวา่ปีในชุดเจา้สาวของจีนท่ีตดัเยบ็ดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม 

จากนั้น นาํท่านสู่โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างข้ึนเม่ือตน้ศตวรรษท่ี 17 นบัเป็นสถานท่ีมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์และเป็น

สัญลักษณ์ประจาํเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินแดน

ตะวนัออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรง ทาํให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ดา้นหนา้ และ

บนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ท่ีสง่างาม หลงัจากท่ีมีการบูรณะข้ึนใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจากน้ีดา้นหลงัโบสถ์ยงัมีการจดั

พิพิธภณัฑท์างศาสนาข้ึนและยงัมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนผูก่้อตั้งโบสถ ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาว

คริสต ์ญ่ีปุ่น และเวยีดนาม ท่ีเสียชีวติเม่ือคราวท่ีเกิดเพลิงไหมค้ร้ังยิง่ใหญ่  

จากนั้น นาํท่านเดินสู่ยา่นการคา้สาํคญัของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยทม์าเก๊า เรียกวา่ เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นดว้ยพื้นถนนท่ี

ปูลาดดว้ยกระเบ้ืองเป็นลอนคล่ืน เปรียบเสมือนทอ้งทะเลอนัอุดมสมบูรณ์ ลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์

โปรตุเกส  อิสระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง เช่น เส้ือผา้สินคา้แบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อ 

อาทิเช่น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ( 6 ) 

จากนั้น นาํท่านสัมผสัความอลงัการของโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเซ่ียน  (The Venetian Macau 

Resort)ตั้งอยูบ่นท่ีดินท่ีถูกถมทะเลเรียกว่า โคไท เช่ือมระหว่างเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พื้นท่ีของรีสอร์ทมี

ขนาด 10.5 ลา้นตร.ฟุต ปดว้ยกวา่ห้องพกั 3,000 ห้อง มีร้านคา้สินคา้ชั้นนาํกวา่ 350 ร้านคา้ และโดดเด่นดว้ยเน้ือท่ี

เพื่อการเส่ีย งโชคซ่ึงรวมถึงโต๊ะเส่ียงโชคกวา่ 800 โต๊ะและเคร่ืองเส่ียงโชคอนัลํ้ าสมยักว่า 1,500 เคร่ือง ภตัตาคาร

ร้านอาหารกวา่ 20 แห่ง ยงัมีศูนยป์ระชุมท่ีจุผูค้นไดถึ้ง 15,000 ท่ีนัง่ สัมผสับรรยากาศเวนิส ล่องเรือกอนโดล่าใน

ดินแดนเวนิสแห่งตะวนัออก ซ่ึงภายในจะมีส่ิงบนัเทิงหลากหลายให้ท่านเลือกอาทิ เช่น ร้านขายสินคา้ ร้านอาหาร 

หรือจะเป็นโชวต่์าง ๆ ท่ีท่านสามารถเลือกชมได ้(การล่องเรือและโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง)  

คํ่า รับประทานอาหารเยน็  ณ ภัตตาคาร  ( 7 )    

 มาเก๊าพกัที ่  GOLDEN DRAGON HOTEL / GOLDEN  CROWN  CHINA HOTEL /  

CASA  REAL HOTEL  หรือ TAIPA SQUARE  HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัทีส่ี่    มาเก๊า – ฮ่องกง - ช้อปป้ิงนาธาน  –  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ( 8 )  

จากนั้น เดินทางสู่เมือง ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์ร่ี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

 ท่านทีซ้ื่อออฟช่ันตั๋วดิสนีย์แลนด์พร้อมรับส่ง  หรือ ท่านทีซ้ื่อออฟช่ันตั๋วโอเซ่ียนปาร์คพร้อมรับส่ง 

ไกดจ์ะนาํท่านเดินทางโดยรถโตโยตา้ ALPHARD  (กรณีมีลูกคา้ซ้ือออฟชัน่ 2-6 ท่าน) 

หรือนัง่รถบสัเล็ก  (กรณีมีลูกคา้ซ้ือออฟชัน่เกิน 6 ท่าน) ส่งท่านถึงหนา้ประตูสวนสนุกพร้อมนดัเวลารับกลบั 

และ ส่วนท่านท่ีไม่ไดซ้ื้อออฟชัน่เพิ่มอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกฝากคนท่ีท่านรักทาง

บา้น ณ แหล่งชอ้ปป้ิงของฮ่องกงยา่นจิมซาจุ่ยและโอเซ่ียนเทอร์มินอล สนุกสนานกบัการเลือกสินคา้ราคาพิเศษ อาทิ

เช่น เส้ือผา้ ,รองเทา้ ,กระเป๋า ,เขด็ขดั,นํ้าหอม สินคา้แบรนดช่ื์อดงัต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL, TOY R’US ,BOSSINI , 

GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000  ส่งทา้ยก่อนอาํลาฮ่องกง 

*** อิสระอาหารเท่ียงและเยน็ เพื่อใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ไดจุ้ใจ *** กรุณาตรงต่อเวลานดัหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน 

21.15 น. ออกเดินทางกลบัโดย สายการบินเอมิเรตส์  (Emirates)  เทีย่วบินที ่ EK385  / บริการอาหารเช็ท หญ่พร้อมเคร่ืองดื่ม

ไวน์  เบียร์  นํา้อดัลมบนเคร่ือง 

23.15 น.   ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ช่ังโมง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชั้น 2  โดยสวสัดิภาพ 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั 

กรณคีณะออกเดินทางได้   

1.  คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร์)       

2.  คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 4-9 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์แต่มีไกด์รอรับท่ีสนามบินฮ่องกง) 

3.  คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ่ 1-3 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีร้วม  

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะชั้นทศันาจรตามรายการ  

   (กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือตอ้งซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน 

2. ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง 

3. ค่านํ้ าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน 

4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ  

6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ  

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

    (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)  

     (สายการบินเอมิเรตส์ 30 กิโลกรัมต่อท่าน (ก่ีใบก็ได)้ ส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 683 บาท)   

     (กระเป๋าท่ีมีขนาดใหญ่เกิน 24 น้ิวท่านตอ้งเสียค่าระวางนํ้ าหนกั (บนเรือฮ่องกง-มาเก๊า) 25 ดอลล่าฮ่องกงต่อใบ/ต่อขา) 

2. ค่าภาษีนํ้ ามนั, ค่าภาษีสนามบินในกรณีท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมก่อนการเดินทาง  

3. ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ    

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า /พนกังานเสิร์ฟ ฯลฯ 

5. ค่าทาํหนงัสือเดินทางและค่าแจง้เขา้-ออกคนต่างดา้วหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีพึงใช ้ 

6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% คิดจากยอดบริการ 

7. ค่าธรรมเนียมมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขบัรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวนัต่อคน รวม 4 วนั 80 ดอลล่าร์ฮ่องกง เด็กและผูใ้หญ่

จ่ายเท่ากนั ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก / หวัหนา้ทวัร์แลว้แต่สินนํ้ าใจของท่าน ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินนํ้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ิน

และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิป) 

เอกสารทีต้่องใช้ 

    พาสปอร์ตไทยอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือนถ่ายเอกสารสาํเนาหนา้พาสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนมายงับริษทั 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. สาํรองท่ีนัง่พร้อมชาํระค่ามดัจาํท่านละ5,000 บาท , หยดุยาวสงกรานต ์ 7-10,8-11,10-13,13-16,15-18 เม.ย. 10,000 บาท หากยงัไม่ชาํระ

ค่ามดัจาํถือวา่การจองไม่สมบูรณ์ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ สาํหรับผูท่ี้วางมดัจาํก่อน ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทาง10 วนั 

2. กรุ๊ปจอยหนา้ร้านจาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่า ผูใ้หญ่ 4 ท่านข้ึนไป บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีผูเ้ดินทาง 

(บุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป) ไม่ครบ 4 ท่าน 

3. เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือ

เดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 

5. กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

6. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือ

กรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

7. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 

เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

8. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

นกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

9. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนช่ือได ้

10. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ   ถือวา่

ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

11. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 5,000 บาท, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100%   

       เตม็ของราคาทวัร์ 

12.  กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตวัท่ีตอ้งการการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

***ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้  จนเป็นทีพ่อใจแล้วจงึวางมดัจาํ เพือ่ประโยชน์ของท่านเอง*** 
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เง่ือนไขการชําระค่าบริการ 

- กรุณาจองก่อนล่วงหน้าพร้อมชําระค่ามัดจําท่านละ 5,000.-  

- ส่วนทีเ่หลอืชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

ชาํระโดยเงินสด 

ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

ชาํระดว้ยการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ 02-231-3399) 

ช่ือบญัชี  บริษทั เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 

      ธนาคารกรุงเทพฯ  สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกรุงไทย  สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สีลมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขที ่ 234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 

กรณชํีาระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่าํการรูด 

หมายเหตุ ท่านทีต้่องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกบัพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะน้ันทาง

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลงั 

เง่ือนไขการยกเลกิ 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 11 – 30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํทวัร์ในทุกกรณี 

3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 10 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

***กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด 7-10,8-11,10-13,13-16,15-18,21-24 เม.ย., 28 เม.ย-1 พ.ค. หรือกรุ๊ปเหมาส่วนตัว*** 

***ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน*** 

หมายเหตุ  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของ

สายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษา มาตรฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไว้

เหมือนเดิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น 

พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

****ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจใหท้างบริษทัฯ  เป็นผูน้าํพาการเดินทางในคร้ังน้ี*** 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     

ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            

               

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 

จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผูเ้ดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามหอ้งพกั และใหช่ื้อทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อยา่งถูกตอ้งตามหนงัสือเดินทาง) 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร          ไม่ทานเน้ือววั        ไม่ทานเน้ือหมู            ไม่ทานสัตวปี์ก         ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่    เดก็    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด     

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ      ผูจ้อง 

    

 เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป ขอบคุณทุกทานที่ใหเกียรติใชบริการของเรา 


	วันที่สอง   (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ –  วัดแชกงหมิว – กระเช้านองปิง  & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต
	กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 )

	วันที่สาม   ฮ่องกง –  มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโดสแควร์ - THE VENETIAN
	เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำต้นตำหรับของฮ่องกง ( 5 )
	กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 6 )
	วันที่สี่    มาเก๊า – ฮ่องกง - ช้อปปิ้งนาธาน  –  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
	เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ( 8 )
	ไกด์จะนำท่านเดินทางโดยรถโตโยต้า ALPHARD  (กรณีมีลูกค้าซื้อออฟชั่น 2-6 ท่าน)
	หรือนั่งรถบัสเล็ก  (กรณีมีลูกค้าซื้อออฟชั่นเกิน 6 ท่าน) ส่งท่านถึงหน้าประตูสวนสนุกพร้อมนัดเวลารับกลับ

