กาหนดการเดินทาง
09-11 มิ.ย.2561
07-09 ก.ค.2561
14-16 ก.ค.2561
วันแรก
04.00 น.

06.40 น.
10.25 น.
คา่
ที่พกั
วันที่สอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่
ที่พกั
วันที่สาม
เช้ า

CX700 BKK-HKG 0815-1210 / CX709 HKG-BKK 2225-0015+1
CX616 BKK-HKG 0640-1025 / CX617 HKG-BKK 2135-2330
CX616 BKK-HKG 0640-1025 / CX617 HKG-BKK 2135-2330

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ M เคาน์ เตอร์สายการบินค่าเธย์ แปซิฟีค
โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมเช็คสัมภาระ และทีน่ ั ่งก่อนการเดินทาง
ออกเดินทาง โดยสายการบินค่าเธย์ แปซิฟีค เที่ยวบินที่ CX616
ถึงสนามบินฮ่องกง หลังจากผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ โรงแรมทีพ่ กั อิสระ ช้อปปิ้ ง เต็มวัน
อิสระ
โรงแรม Royal Pacific hotel ( Hotel Wing ) หรือระดับเทียบเท่า
ฮ่องกง ซิตี้ทวั ร์ , อ่ าวน้าตื้น,วัดกังหัน,โรงงานิิวเวอร์รี่ – มาเก๊า หมู่บ้าน ไทปา
รับประทานอาหารติ่มซา ณ.ภัตตาคาร (1) จากนันน
้ าท่านเดินทาง ชายหาดน้าตื้น ( Repulse Bay ) พร้อม
นมัสการองค์เิ้าแม่กวนอิม ,เทพเิ้าโชคลาภ และเทวรูป ,เทพเจ้าต่างๆริมทะเล ทีต่ งประดิ
ั้
ษฐานอยู่อย่างเด่น
สง่า เพือ่ เป็ นสิรมิ งคล เดินทางไปยังวัดกังหัน ( Che Kung Temple ) เป็ นวัดทีส่ ร้างเพือ่ เป็ นเกียรติแก่นายพล
Che Kung ทีค่ อยรักษาผู้ป่วยจากภัยพิบัต ก่อนรับประมานอาหารกลางวัน แวะ เยี่ยมชมโรงงาน ิิลเวอรี่ ชม
การผสาน ศาสตร์ ฮวงจุ้ย และเครือ่ งประดับทีม่ ชี อื่ เสียงจากเกาะฮ่องกง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ming Court MICHELIN Guide 2018 (2)
เดินทางข้ามอ่าวไปยังมาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม ) จากนั้นนาท่านไปสัมผัส หมู่บ้านไทปา ได้รบั การ
ยกย่องให้เ ป็ น1ใน8สถานทีส่ าคัญในมาเก๊า ที่ แสดงถึงเสน่ ห์ของสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเ กสในเกาะ Taipa รวมถึง
คริสตจักรคาร์เ มล เดินชมจนถึงเวลา นาท่านเดินทางสู่ทพี่ กั
อิสระ
โรงแรม Sheraton Grand Macao hotel หรือระดับเทียบเท่า
มาเก๊า วัดอาม่า ,หมู่บ้านวัฒธรรมเทพอาม่า , ซากประตูโปสถ์เซนต์ปอล -กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พกั (3) ท่องเทีย่ วรอบเกาะมาเก๊า ซีง่ มาเก๊าเป็ นเขตบริหารพิเศษมาเก๊า
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เรียกสัน้ ๆ ว่า มาเก๊า เริม่ ด้วยการนาท่านเดินทางไปสักการะ วัดอาม่า วัดทีเ่ ก่าแก่
ทีส่ ุ ดในมาเก๊า , ต่อกันด้วย หมู่บ้านวัฒนธรรมเทพอาม่า บนยอดเขาบนเกาะโคโลอานของมาเก๊า หมู่บ้าน
วัฒนธรรมเทพอาม่ามีศูนย์วฒั นธรรมขนาด 7,000 ตารางเมตรทีถ่ ูกสร้างขึ้นมาเพือ่ เฉลิมฉลองตานานของเทพธิดา
แห่งชาวเรือสถาปตั ยกรรมของหมู่บ้านโดยหลักแล้วประกอบด้วยประตูหน้าแบบศาลา แท่นบู ชาแกะสลักด้วยหิน
อ่ อน
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( อาหารโปรตุเกส ) (4)
นาท่านชม ซากประตูโบสถ์เ ซนต์ปอลโบสถ์ แห่งนี้เคยเป็ นส่ วนหนึง่ ของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึง่ ก่อตังในปี
้
1594
และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้าง
ขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทั ่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทัง้
วิทยาลัย และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดง
ให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออก และตะวันตกและมีอยู่ทนี่ เี่ พียงแห่งเดียวเท่านันในโลก
้
ช้อปปิ้ งย่าน เซนา
โด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็ นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย
มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ด้วยเรียกว่าช้อปปิ้ง
ทีน่ แี่ ห่งเดียวก็คุ้มเกินพอ แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยเรือ FERRY
21.35 น.
นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินค่าเธย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX617
23.30 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...
**********************************************

อัตราค่าเดินทาง

09-11 มิ.ย.2561 / 07-09 ก.ค.2561 / 14-16 ก.ค.2561
เด็ก มีเตียง
พักกับ 1 ผู้ใหญ่

เด็ก ไม่ มีเตียงพักกับ
พักเดี่ยวเพิ่ม
2 ผู้ใหญ่

ฮ่องกง - มาเก๊า 3 วัน

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่านต่อ
ห้อง

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ

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

หมายเหตุ
การเดินทางในแต่ละครังิะต้
้
องมีิานวนผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่ิานวนไม่ตา่ กว่า 20 ท่าน หากมีิานวนตา่
กว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ิ การเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางหรืออัตราค่าเดินทาง
** รายการการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณี มีเหตุขดั ข้อง อาทิ สภาพอากาศแปรปรวน, ไฟลท์ล่าช้า, หรือสภาพ
การจราจรและจลาจลหรือเหตุอื่นๆ **
อัตรานี้ รวม

ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินตามระบุ เส้ นทางกรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ ชันประหยั
้
ด ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง

ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้อง)

ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ และ ค่าอาหารตามรายการทีร่ ะบุ 4มื้อ น้ าวันละ 1 ขวด

ค่ารถรับส่ งและระหว่างการนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี

ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

ค่าประกันอุ บัตเิ หตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความ
คุ้มครอง 50% ของวงเงินประกัน
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ ั ง่ เพิม่ เอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบกากับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ทีจ่ ่าย 3%
่

ค่าทิปไกค์ท้องถิน/คนขั
บรถ/หัวหน้ าทัวร์ (โดยประมาณ 250 บาทต่อท่านต่อวัน)
****************************************************************************************************************************************
Page 2 of 3

ROONGSARP TRAVEL SERVICE CO., LTD. TEL: 02 2240039 / FAX: 02 2248057

Ming Court MICHELIN Guide 2018
https://guide.michelin.com/hk/en/hong-kong-macau/mingcourt/restaurant

Page 3 of 3

