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ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 
 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 

 

 

 
สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN" 

เกาะลันเตา  ขึน้กระเชา้นองปิง  นมัสการพระใหญโ่ป๋หลิน 

นมัสการองคเ์จ้าแมก่วนอมิริมทะเล  วัดเจ้าแม่กวนอมิ   

ซากวหิารโบสถเ์ซ็นพอลล์   ชอ๊ปปิง้เซนาโดสแควร์    

                นั่งพคีแทรมถ่ายรปูชมววิวคิตอเรียพีคจุดสูงสดุของฮ่องกง 

                       หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองคเ์จ้าแมก่วนอมิ  

เทพเจ้าไฉซ่ิงเอี้ย  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ  

แก้ชง หมุนกังหันน าโชค วัดแชกงหมวิ 

                            ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT 

สุดฟนิส์...ทานอาหารทะเลหมูบ่า้นชาวประมงลียนุมนุ 

โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK) AIRBUS A380 

บนิหรเูครื่องบิน  2 ชัน้ล าที่ใหญท่ี่สุดในโลก  

พักสบายทีฮ่่องกงกับโรงแรมระดับ 4 ดาว  

ฮ่องกงพักใจกลางแหลง่ชอ๊ปปิ๊งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน 

  EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL    

 

มาเก๊าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว  

GOLDEN CROWN CHINA HOTEL  /  HOTEL  ROYAL   MACAU / TAIPA SQUARE HOTEL  / GRAND VIEW HOTEL 

 
 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก าหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ   

ก าหนดการเดินทาง 

รายละเอียด 

เท่ียวบิน 

ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่าน 
พักเดี่ยว 

เด็ก 1 ท่านพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

เด็ก 1 ท่านพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(ไม่เสริมเตียง) 

      5-8  มกราคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15) 

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

  12-15  มกราคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15) 

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

  19-22  มกราคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15) 

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

  26-29  มกราคม  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15) 

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

  9-12  กุมภาพันธ์  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15) 

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

  16-19  กุมภาพันธ์  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15) 

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

  23-26  กุมภาพันธ์  2562 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 
ขากลบัEK385 (21.00-23.15) 

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

                     
  

(Option..Ocean Park  เพิ่มอีก  3,000 บาท..รวมรับ-ส่ง) 

(Option..DisneyLand Hongkong  เพิ่มอีก  4,000 บาท..รวมรับ-ส่ง) 

 

 

 

 

วันแรก   กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – SYMPHONY  OF  LIGHT - อิสระชอ้ปปิง้เลดีม้าเกต็ & เทมเปิ้ลสตรที 

10.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตูหมายเลข  9  

แถว   T  เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยอ านวยความ

สะดวกแก่ท่านในด้านต๋ัวเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง   

14.00 น.  น าทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

18.05 น.  การเดินทางใชเ้วลา 3 ชั่วโมง  เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบนิแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วย

เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง  น าท่านเดิน

ทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย น าท่านข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวน

สองช้ันที่ยาวทีสุ่ดในโลกมีความยาวท้ังหมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล์)เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์

พอร์ตกับ ตัวเมือง ตัวสะพานชั้นบนจะเปน็ทางให้รถยนต์วิ่งส่วนช้ันล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) กับแอร์

พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานซิงหม่านีไ้ดถู้กคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณข์องคู่รักทัว่

โลก  จากน้ันน าท่านสูป่ากอ่าววิคตอเรียซึ่งเป็นจุดชมววิที่นกัท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง  

จากนัน้ น าท่านชม SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กิน

เนส เวิล์ด เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจาก

อาคารช้ันน ากว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ใช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที 
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ค่ า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทะเลลียุนมูน  ( 1 ) 

 

 

 

จากนั้น ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือบางท่านที่ต้องการชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่านสามารถเดิน

ชมบรรยากาศวิถึชีวิตยามค่ าคืนของคนฮ่องกงได้เลย เนื่องจากโรงแรมพักอยู่ในย่านช้อปปิ้ง 

  ฮ่องกงพักที่    EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ    

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL    เท่านั้น 

 

วันทีส่อง      (นัง่รถรางพคีแทรม) สูย่อดเขาวคิทรอเรยีพีค (สงูสดุ) – รพัีสเบย์ –  ฮอ่งกงจวิเวอรร์ี ่–  วัดแชกงหมวิ – กระเช้า

นองปงิ & พระใหญโ่ปห๋ลนิ –ซิตี้เกท เอาท์เลต  

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ าต้นต าหรับของฮ่องกง ( 2 ) 

จากนั้น น าท่านเดินทางโดย รถรางพีคแทรม ขึ้นสู ่ยอดเขาวคิตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกงกับความ

สูง 396 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาว

เวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน  ท้ังนี้ยัง

ตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่าน  และอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า  ตึก

ไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ต้ังของธุรกิจช้ันน าของฮ่องกง  พร้อมท้ังถ่ายภาพอันสวยงามน่าประ ทับใจ   

และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงนานาชนิดจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีคได้อีกด้วย และในบริเวณเดียวกัน 
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ยังมีพิพิธภัณฑ์มาดามรุสโซ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจ าลองเสมือนจริงของดารา นักแสดง และผู้มีชื่อเสียงของฮ่องกง 

และท่ัวโลก  ให้ท่านได้เข้าเย่ียมชมอีกด้วย(ในการเข้าพิพิธภัณฑ์ท่านต้องเสียค่าตั๋วเข้าชมเอง)  

จากนั้น น าท่านสู่ “อ่าวรีพัสเบย์” น าท่านนมัสการและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ซึ่งเป็นปางประทาน

พร  ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากและมีความประณีตงดงาม ซึ่งองค์ท่านต้ังอยู่บนฐานบัว และ “เจ้าแม่ทับทิม” เพื่อเป็นที่ยึด

เหนี่ยวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พร้อมกับ นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ  “ไฉ่ซิ้งเอี้ย” ที่มี

ชื่อเสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน  โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วก ามาใส่

ในกระเป๋าของตัวเอง เหมือนกับเป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลเข้าสู่กระเป๋าของเรา บางคนก็จะลูบก้อนทองที่อยู่

ด้านข้างองค์ท่านแล้วก ามาใส่กระเปา๋ของเราอกีครั้ง  หรือท่านไหนที่มีบุตรยาก แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรให้มาขอ

พร “องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบความส าเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อที่ว่าถ้าหากลูบท้อง

ซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้องขวาจะได้ลูกสาวอีกด้วย แล้วพาท่านเดินข้าม “สะพานต่ออายุ” ซึ่งชาวฮ่องกงเชื่อกัน

ว่าถ้าข้ามสะพานนี้ได้จะสามารถต่ออายุได้  และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียนและ

เทพเจ้ามากมาย ซึ่งรวมถีง “องค์เทพเจ้าแห่งความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมือท่านจะมีหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆ 

องค์ท่านจะมีหินด าก้อนโตให้ท าการอธิษฐาน  แล้วท าการลูบก้อนหินซึ่งจะน าพาให้พบคู่  ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้ว

เมื่อไหว้ขอพรท่านแล้วก็ท าให้รักมั่นคงและยาวนาน    

จากนั้น น าท่านเยี่ยมชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์รี (HKJ)  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 ) 

จากนั้น น าท่านสู่วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมที่วัดนี้เป็นวัดเล็ก ๆ เป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์

โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต 

ด้านในมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ ซึ่งทาง ด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ 

และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า "กังหันน า

โชค" เพื่อหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต และปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป โดยความหมายของใบพัดท้ังสี่ดังนี้ 

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 

ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืน 

ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 

ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

  และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวัดอยา่ลมืจะตอ้งตีกลองใหเ้สียงดังสนัน่เพื่อความเปน็สริมิงคล 

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่เกาะลันเตาซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่า “หมู่บ้านนองปิง”  โดยน าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า 

NONGPING 360 องศา ข้ามเขาหลายลูกมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ขึ้นมาจากสถานีตุงซุง ไปยังปลายทางของ

หมู่บ้านนอนปิงเลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนือ ในเวลา  20  นาที จากกระเช้าลอยฟ้าท่าน

สามารถชมทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ได้เห็นทิวทัศน์และภูมิประเทศจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ

ที่เต็มไปด้วยภูเขาและความเขียวขจีของเกาะลันเตาจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนอนปิงเกาะลันเตา  ท้ังยัง

มองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก 

จากนั้น พาท่านเดินผ่านหมู่บ้านนองปิง ซึ่งจะมีร้านค้า ร้านขายของฝากของที่ระลึกหลายประเภท  แล้วพาท่านเดินต่อไป

ยังทางขึ้นบันได 268 ข้ันสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ประดิษฐานอยู่คู่กับวัดโป๋หลิน เหนือระดับน้ าทะเล 371 เมตร 
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องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร มูลค่าการก่อสร้าง 60 ล้าน

เหรียญฮ่องกง องค์พระนั่งอยู่บนกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ด้านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลง

มาด้วยความเปี่ยมเมตตา 

จากนั้น น าท่านช้อปปิ้ง ณ ห้าง ซิตี้เกท เอาท์เลต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้านค้า Outlet แบรนด์ดังท้ังหลายไม่

ว่าจะเป็น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมากมายซึ่งลดราคามาก

ถึง 70% ให้ท่านได้เลือกช๊อปได้อย่างอิสระ 

ค่ า          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 4 ) 

  ฮ่องกงพักที่    EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ    

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL    เท่านั้น 

  

วันทีส่าม   ฮอ่งกง –  มาเกา๊ - นมัสการเจ้าแมก่วนอมิรมิทะเล – วัดเจา้แมก่วนอมิ -  โบสถเ์ซ็นพอลล ์- เซนาโดสแควร ์- 

THE VENETIAN    

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้แบบติ่มซ าต้นต าหรบัของฮอ่งกง ( 5 ) 

   (ท่านสามารถแบ่งสัมภาระใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็กพอเหมาะส าหรับคา้งคืนมาเก๊า 1 คืน  

                      ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรมที่ฮ่องกง)  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมือง มาเก๊าโดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 

จากนั้น น าท่านผ่านชมวิวของเกาะมาเก๊า ซึ่งจะผ่านชมจุดส าคัญๆต่าง เช่น มาเก๊าทาวเวอร์ ที่มีความสูงถึง 338 เมตร 

และแวะถ่ายรูปป้ันองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับ 

ยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่าง 

จีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบ 

เกาะมาเก๊าคืนให้กับจีน เพ่ือคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง และภายใต้รูปป้ันยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึง 

ประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้  น าท่านแวะซื้อขนมของฝากจาก

มาเก๊าประกอบด้วย ขนมทองพลับ ทองม้วน ขนมผัวจ๋า ขนมเมียจ๋า และหมูหวานหมูแผ่น  

จากนั้น น าท่านสู่  วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมี

แท่นบูชาสวยงาม ส าหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปป้ันทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยัง

เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม 

เก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปีในชุดเจ้าสาวของจนีที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม  

จากนั้น น าท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และเป็น

สัญลักษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดน

ตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ท าให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้า และ

บันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจากนี้ด้านหลังโบสถ์ 
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ยังมีการจัดพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้นและยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนผู้ก่อต้ังโบสถ์  ตลอดจน 

โครงกระดูกของชาวคริสต์ ญี่ปุ่น และเวียดนาม ที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ พาท่านเดินสู่ 

ย่านการค้าส าคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปู 

ลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์

โปรตุเกส  อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น เสื้อผ้าสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อ 

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

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 6 ) 

จากนั้น น าท่านสัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเซี่ยน (The Venetian Macau 

Resort)  ต้ังอยู่บนที่ดินที่ถูกถมทะเลเรียกว่า โคไท เชื่อมระหว่างเกาะไทปา และ เกาะโคโลอาน พื้นที่ของรีสอร์ท

มีขนาด 10.5 ล้านตารางฟุต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง มีร้านค้าสินค้าช้ันน ากว่า 350 ร้านค้า และโดด

เด่นด้วยเนื้อที่เพื่อการเสี่ยงโชคซึ่งรวมถึงโต๊ะเสี่ยงโชคกว่า 800 โต๊ะและเครื่องเสี่ยงโชคอันล้ าสมัยกว่า 1,500 

เครื่อง ภัตตาคารร้านอาหารกว่า 20 แห่ง ยังมีศูนย์ประชุมที่จุผู้คนได้ถึง 15,000 ที่นั่ง สัมผัสบรรยากาศเวนิส 

ล่องเรือกอนโดล่าในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก ซึ่งภายในจะมีสิ่งบันเทิงหลากหลายให้ท่านเลือกอาทิ เช่น ร้าน

ขายสินค้าต่าง ๆ ร้านอาหาร หรือจะเป็นโชว์ต่าง ๆ ที่ท่านสามารถเลือกชมได้  (การล่องเรือและโชว์ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง)  

ค่ า         รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร  ( 7 )    

  มาเก๊าพักที่   GOLDEN  CROWN  CHINA HOTEL / HOTEL  ROYAL  MACAU / 

TAIPA SQUARE  HOTEL หรือ  GRAND VIEW HOTEL   หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สี่    มาเก๊า – ฮ่องกง - ช้อปปิ้งนาธาน  –  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ( 8 )  

เดินทางสู่เมือง ฮอ่งกงโดยเรอืเฟอรร์ี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 

ทา่นทีซ่ื้อออฟชัน่ตัว๋ดสินยี์แลนด์พรอ้มรับสง่  หรอื ทา่นทีซ่ื้อออฟชัน่ตัว๋โอเซี่ยนปารค์พรอ้มรับสง่ 

ไกดจ์ะน าทา่นเดนิทางโดยรถโตโยต้า ALPHARD  (กรณมีลีกูคา้ซื้อออฟชัน่ 2-6 ทา่น) 

หรอืนัง่รถบัสเลก็  (กรณมีลีกูคา้ซื้อออฟชัน่เกนิ 6 ท่าน) 

 สง่ทา่นถงึหนา้ประตูสวนสนกุพรอ้มนัดเวลารับกลับ 

ส่วนท่านที่ไมไ่ด้ซื้อออฟช่ันเพ่ิมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปป้ิงเลือกซื้อสินค้าราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทาง

บ้าน ณ แหล่งช้อปป้ิงของฮ่องกงย่านจมิซาจุ่ยและโอเซ่ียนเทอร์มนิอล สนกุสนานกับการเลอืกสนิค้า 

ราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า ,รองเทา้ ,กระเปา๋ ,เข็ดขัด,น้ าหอม สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ ท้ัง ST.MICHEL,  

TOY R’US ,BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000   

ส่งท้ายก่อนอ าลาฮ่องกง 

*** อิสระอาหารเที่ยงและเยน็ เพื่อใหท้า่นช้อปปิ้งสนิคา้ได้จใุจ 

*** กรณุาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสูส่นามบนิ 
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21.50 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบนิเอมเิรตส ์ (Emirates)  เที่ยวบินที่  EK385  / บรกิารอาหารเช็ท ใหญพ่รอ้ม

เครือ่งดืม่ไวน ์ เบียร ์ น้ าอัดลมบนเครือ่ง 

23.45 น.        ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชัง่โมง ถงึท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ผู้โดยสารขาเข้า ช้ัน 2 โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรอืสลับกันได้ตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม  

1. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะช้ันทัศนาจรตามรายการ  

   (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรอืต้องซื้อต๋ัวเดี่ยวท้ังนี้ขึน้อยู่กับเงื่อนไขสายการบนิ 

2. ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮอ่งกง 

3. ค่าน้ าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30  กิโลกรัม / 1 ท่าน 

4. ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ  

6. ค่ารถรับสง่ตามสถานท่องเที่ยวที่ระบตุามรายการ 

7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ  

8. คา่ประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งการเดินทางท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

    (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ 

 

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    

1. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด  

     (สายการบินเอมิเรตส์ 30 กิโลกรัมต่อท่าน (ไม่จ ากัดจ านวน) ส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 683 บาท)   

     (กระเปา๋ที่มีขนาดใหญ่เกิน 24 นิ้วท่านต้องเสียค่าระวางน้ าหนัก (บนเรือฮ่องกง-มาเก๊า) 25 ดอลล่าฮ่องกงต่อใบ/ต่อขา) 

2. ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณทีี่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมกอ่นการเดินทาง  

3. ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ    

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เชน่  ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเปา๋ /พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ 

5. ค่าท าหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้  

6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีเงนิได้หักคนื ณ ที่จา่ย 3% คิดจากยอดบริการ 

7. ค่าธรรมเนยีมมัคคุเทศกท์้องถิ่น 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 4 วัน 80 ดอลล่าร์ฮอ่งกง      

    เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก  / หัวหน้าทวัร์แล้วแต่สนิน้ าใจของท่าน 

    ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสนิน้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงัคับทิป) 
 

 

เอกสารทีต่อ้งใช้ 
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    พาสปอร์ตไทยอายกุารใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดอืนถ่ายเอกสารส าเนาหน้าพาสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนมายังบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คนืค่าทวัร์ท้ังหมด 

2. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คนืค่ามัดจ า 50 เปอร์เซ็นต์ 

3. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินค่าทัวร์ทัง้หมดในทุกกรณี 

***กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือกรุ๊ปเหมาส่วนตัวและกรุป๊ที่แจ้งปิดกรุป๊แล้ว*** 

***ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท้ั์งหมดไมว่่ากรณีใดๆท้ังสิน้*** 

กรณคีณะออกเดินทางได ้  

1.  คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร)์       

2.  คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 4 - 9  ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทัวร์แต่มีไกด์รอรับทีส่นามบินฮ่องกง) 

3.  คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ไม่ถึง 1 - 3  ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1.ส ารองทีน่ั่งพร้อมช าระค่ามดัจ าท่านละ7,000 บาท , ครสิตม์าส- ปีใหม ่ 22-25 ธ.ค., 24-27 ธ.ค., 25-28 ธ.ค.10,000 บาท หาก

ยังไม่ช าระค่ามัดจ าถือว่าการจองไมส่มบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ส าหรับผู้ที่วางมัดจ าก่อน  ส่วนที่เหลือช าระกอ่นการเดินทาง 10 

วัน 

ชื่อบัญชี  บรษัิท เอฟวนีวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จ ากัด 

      ธนาคารกรงุเทพฯ  สาขา อาคารซิลลคิ เฮา้ส ์เลขที ่ 860-0-241510 บัญชอีอมทรัพย์ 

      ธนาคารกรงุไทย  สาขา อาคารซิลลคิ เฮา้ส ์เลขที ่ 968-0-091880 บัญชอีอมทรัพย์ 

      ธนาคารกสกิรไทย  สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์ เลขที ่ 020-3-839278 บัญชอีอมทรัพย์ 

      ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาอโศกทาวเวอร ์  เลขที ่ 234-2-012317  บัญชอีอมทรัพย์ 

กรณชี าระดว้ยบัตรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรดูบัตร 3 % จากยอดทีท่ าการรดู 

 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสร็จในนามนติบิคุคล กรณุาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบลว่งหนา้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท ฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมอ่อกใบเสรจ็ย้อนหลัง 

2. กรุ๊ปจอยหน้าร้านจ านวนผู้เดินทางข้ันต่ า ผู้ใหญ่ 4 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้

เดินทาง (บุคคลที่มีอายุต้ังแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 4 ท่าน 

3. เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้) 

5. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประ เทศที่ระบุในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล  

หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการช าระเหมาขาด 

8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
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9. ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ  กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ   ถือ

ว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

11. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน คืนค่ามัดจ า 50 เปอร์เซ็นต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100%   

       เต็มของราคาทัวร์ 

12  กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ต้องการการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และกรุปที่แจ้งปิดกรุปและยกเลิกการขายจากซีรีย์

ทัวร์จะไม่มีการคืนมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

***ก่อนตัดสนิใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจ า เพื่อประโยชน์ของท่านเอง*** 

 

หมายเหต ุ  

 

รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น  หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง  โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบลว่งหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดั์งกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและค านึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ี

เกียรติ  ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ   

 

****ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ  เป็นผู้น าพาการเดินทางในครั้งนี*้** 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากดั 
รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พ่ือติดต่อรับเอกสาร            
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 
รายช่ือผูเ้ดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามหอ้งพกั และใหช่ื้อทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อยา่งถูกตอ้งตามหนงัสือเดินทาง) 

ล าดบั 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            ไม่ทานสตัวปี์ก         ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่    เดก็    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง 
    
 

 

เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการของเรา 


