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ก าหนดการเดินทาง   

    09-11 มิ.ย.2561  CX700 BKK-HKG 0815-1210 / CX709 HKG-BKK 2225-0015+1 

07-09 ก.ค.2561  CX616 BKK-HKG 0640-1025 / CX617 HKG-BKK 2135-2330 

14-16 ก.ค.2561  CX616 BKK-HKG 0640-1025 / CX617 HKG-BKK 2135-2330 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-ฮ่องกง 

04.00 น.    คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ชัน้ 4   เคาน์เตอร์  M เคาน์เตอร์สายการบินค่าเธย์ แปซิฟีค  
โดยมเีจ้าหน้าท ีบ่รษิทัฯ ให้การต้อนรบั พร้อมเชค็สัมภาระ และท ีน่ัง่ก่อนการเดนิทาง 

06.40 น.        ออกเดินทาง โดยสายการบินค่าเธย์ แปซิฟีค  เท่ียวบินท่ี CX616  

10.25 น. ถงึสนามบินฮ่องกง หลงัจากผ่านพธิตีรวจคนเข้าเมอืง และศุลกากรแล้ว    
น าท่านเดนิทางสู่โรงแรมท ีพ่กั อิสระ ช้อปป้ิง เตม็วนั 

ค า่      อิสระ   
ท่ีพกั   โรงแรม  Royal Pacific hotel ( Hotel Wing )  หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัท่ีสอง ฮ่องกง ซิต้ีทวัร์ , อ่าวน ้าต้ืน,วดักงัหนั,โรงงานิิวเวอร์ร่ี – มาเก๊า หมู่บ้าน ไทปา  

เช้า       รบัประทานอาหารต่ิมซ า ณ.ภตัตาคาร (1)   จากนัน้น าท่านเดนิทาง ชายหาดน ้าต้ืน ( Repulse Bay ) พร้อม
นมสัการองค์เิ้าแม่กวนอิม ,เทพเิ้าโชคลาภ และเทวรปู ,เทพเจ้าต่างๆรมิทะเล ท ีต่ ัง้ประดษิฐานอยู่อย่างเด่น
สง่า เพือ่เป็นสิรมิงคล เดนิทางไปยงัวดักงัหนั ( Che Kung Temple ) เป็นวดัท ีส่ร้างเพือ่เป็นเกยีรตแิก่นายพล 
Che Kung  ท ีค่อยรกัษาผู้ป่วยจากภยัพบิัต    ก่อนรบัประมานอาหารกลางวนั แวะ เย่ียมชมโรงงาน ิ ิลเวอร่ี ชม
การผสาน ศาสตร์ ฮวงจุ้ย และเครือ่งประดบัท ีม่ชี ือ่เสียงจากเกาะฮ่องกง 

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Ming Court MICHELIN Guide 2018 (2)  

บ่าย เดินทางขา้มอ่าวไปยงัมาเกา๊ โดยเรือเฟอร์ร่ี (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม ) จากนั้นน าทา่นไปสมัผสั หมู่บ้านไทปา ไดร้บัการ
ยกย่องให้เป็น1ใน8สถานทีส่ าคญัในมาเกา๊  ที ่แสดงถึงเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตเุกสในเกาะ Taipa  รวมถึง
คริสตจักรคาร์เมล เดินชมจนถึงเวลา น าทา่นเดินทางสู่ทีพ่กั 

ค า่       อิสระ   
ท่ีพกั   โรงแรม  Sheraton Grand Macao hotel  หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัท่ีสาม มาเก๊า วดัอาม่า ,หมู่บ้านวฒัธรรมเทพอาม่า , ซากประตูโปสถเ์ซนต์ปอล -กรงุเทพฯ 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมท่ีพกั (3)    ท่องเท ีย่วรอบเกาะมาเก๊า ซีง่มาเก๊าเป็นเขตบรหิารพเิศษมาเก๊า
แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี  เรยีกสัน้ ๆ ว่า มาเก๊า  เริม่ด้วยการน าท่านเดนิทางไปสักการะ วดัอาม่า วดัท ีเ่ก่าแก่
ท ีสุ่ดในมาเก๊า , ต่อกนัด้วย หมู่บ้านวฒันธรรมเทพอาม่า บนยอดเขาบนเกาะโคโลอานของมาเก๊า หมู่บ้าน
วฒันธรรมเทพอาม่ามศีูนย์วฒันธรรมขนาด 7,000 ตารางเมตรท ีถู่กสร้างข ึ้นมาเพือ่เฉลมิฉลองต านานของเทพธดิา
แห่งชาวเรอืสถาปตัยกรรมของหมู่บ้านโดยหลกัแล้วประกอบด้วยประตูหน้าแบบศาลา แท่นบูชาแกะสลกัด้วยหนิ
อ่อน 

 

http://th.macaotourism.gov.mo/sightseeing/sightseeing_detail.php?c=2&id=27#.WqDAYR3FLcs
https://guide.michelin.com/hk/en/hong-kong-macau/ming-court/restaurant
http://th.macaotourism.gov.mo/sightseeing/sightseeing_detail.php?c=4&id=5#.WqDAdx3FLcs
http://th.macaotourism.gov.mo/sightseeing/sightseeing_detail.php?c=8&id=14#.WqDJAR3FLcs
http://th.macaotourism.gov.mo/sightseeing/sightseeing_detail.php?c=3&id=4#.WqDIch3FLcs
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กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( อาหารโปรตุเกส ) (4)   

น าท่านชม ซากประตโูบสถ์เซนตป์อลโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึง่ของวทิยาลยัเซนต์ปอล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 
และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้าง
ข ึ้นในปี 1580 แต่ถูกท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระท ัง่เกดิเพลงิไหม้ในปี 1835 ทัง้
วทิยาลยั และโบสถ์ถูกท าลายจนเหลอืแต่ด้านหน้าของตกึฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตกึแสดง
ให้เหน็ถงึสไตล์ผสมระหว่างตะวนัออก และตะวนัตกและมอียู่ท ีน่ีเ่พยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ในโลก ช้อปป้ิงย่าน เซนา
โด้สแควร์ ถอืได้ว่าเป็นท าเลทองทางธุรกจิของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย 
มเีสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยงัมสีินค้าจากโรงงานผู้ผลติสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ด้วยเรยีกว่าช้อปป้ิง
ท ีน่ีแ่ห่งเดยีวกค็ุ้มเกนิพอ แวะชมิและซื้อขนมพื้นเมอืง    
น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยเรือ FERRY 

21.35 น.         น าท่านเดินทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบินค่าเธย์แปซิฟิค  เท่ียวบินท่ี CX617 

23.30 น.         เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ...  

********************************************** 
อตัราค่าเดินทาง 09-11 มิ.ย.2561  / 07-09 ก.ค.2561 /  14-16 ก.ค.2561   

 
หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครัง้ิะต้องมีิ  านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่ิ  านวนไม่ต า่กว่า 20 ท่าน หากมีิ  านวนต า่
กว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงรายการเดินทางหรืออัตราคา่เดินทาง  
**  รายการการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลง กรณีมีเหตุขดัข้อง อาทิ สภาพอากาศแปรปรวน, ไฟลท์ล่าช้า, หรือสภาพ
การจราจรและจลาจลหรือเหตุอ่ืนๆ ** 
อัตราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบัโดยสายการบนิตามระบุ เส้นทางกรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ ช ัน้ประหยดั ค่าภาษนี ้ามนัเช ื้อเพลงิ 
 ค่าโรงแรมท ีพ่กัตามรายการท ีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่ห้อง) 
 ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการท ีร่ะบุ และ ค่าอาหารตามรายการท ีร่ะบุ 4มื้อ น ้าวนัละ 1 ขวด 

 ค่ารถรบัส่งและระหว่างการน าเท ีย่วตามรายการท ีร่ะบุ และ ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งท ีม่  ี

 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯ ท ีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบัตเิหตุคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกนิ 75 ปีได้รบัความ 

คุ้มครอง 50% ของวงเงนิประกนั 

อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณที ีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการท ีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งด ืม่และค่าอาหารท ีส่ั ง่เพิม่เอง,ค่าโทรศพัท์,ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% (กรณต้ีองการใบก ากบัภาษ)ี และค่าภาษกีารบรกิารหกั ณ ท ีจ่่าย 3% 

 ค่าทิปไกค์ท้องถิน่/คนขบัรถ/หวัหน้าทวัร์ (โดยประมาณ 250 บาทต่อท่านต่อวนั) 
**************************************************************************************************************************************** 

ฮ่องกง - มาเก๊า 3 วนั ผู้ใหญ่ พกั 2 ท่านต่อ
ห้อง 

เดก็ มีเตียง 
พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 

เดก็ ไม่ มีเตียงพกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 

พกัเดี่ยวเพ่ิม 

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 19,900 บาท  /ท่าน 18,900 บาท  /ท่าน 13,900 บาท  /ท่าน 7,500 บาท 
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