 เที่ยวฮ่องกง–AVENUE OF STAR– SYMPHONY OF LIGHT
จุดชมวิว วิคตอเรียพ้อยต์–อ่าวรีพลั ส์เบย์–วัดแชกง
 เยือนมาเก๊าเดย์ทวั ร์ “ ย ุโรปใจกลางเอเชีย” - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
เซนาโด้สแควร์ – โบสถ์เซ็นต์พอล – เวเนเชี่ยน คาสิโน
เดินทางอย่างมีระดับ ... โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

กาหนดการเดินทาง :  วันที่ 23 – 25 ต ุลาคม 2557
วันแรก
11.00 น.

13.45 น.

17.35 น.

กร ุงเทพฯ – ฮ่องกง – AVENUE OF STARS – SYMPHONY OF LIGHT
(-/-/D)
 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
( ระหว่างประเทศ ) ชัน้ 4 (ประต ูทางเข้าที่ 9) บริเวณเคาน์เตอร์ T เคาน์เตอร์
สายการบิน (EMIRATES) เอมิเรตส์ (EK) สายการบินคุณภาพมาตรฐานระดับโลก
โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระให้กับ
ท่าน
 ออกเดิ น ทางสู่ ฮ่ อ งกงโดยสายการบิ น EMIRATES เที่ ย วบิ น ที่ EK 384
เครื่ อ งบิน Air Bus A380 ลาใหญ่ 2 ชั้น ที่ นัง่ Economy รุ่นใหม่ล่าสุด มีจ อทีวี
10.6 นิ้ ว ไวด์ส กรี น ดิ จิ ต อลส่ ว นตั ว ทุก ที่ นั ง่ สามารถเชื่ อ มต่ อ USB เพื่ อ ดู
ภาพยนตร์จาก Lap Top ของท่านเอง หรือจะเลือกชมและเพลิดเพลินกับช่องเอน
เตอร์เทนเม้นท์ที่มอี ยู่กว่า 1,000 ช่องที่ไว้ให้บริการก็ได้
( บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
 เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ซึ่งอดีตเคยเป็ นส่วนหนึ่งในเครือจักรภพ
และได้ส่งกลับคืนสู่ประเทศจีนเมื่อปี ค.ศ. 1997 ปั จจุบันได้กลายเป็ นเขตปกครองพิเศษของจีน มีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่โต
นัก แต่มคี วามหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานที่นา่ สนใจ ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งความทันสมัย และวิถีชวี ิตที่มี
สีสนั จึงได้รับการขนานนามว่า เป็ นเสน่หแ์ ห่งตะวันออก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาคณะท่านเดินทางโดยรถโค้ชเข้าสูเ่ มืองฮ่องกง โดยข้ามสะพานชิงหม่า สะพานสองชัน้ ที่ยาวที่สดุ ในโลกมีความ
ยาวทัง้ หมด 2.2 กิโลเมตรเชือ่ มต่อระหว่างสนามบินกับตัวเมือง ตัวสะพานชัน้ บนจะเป็ นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชัน้ ล่าง

ค่า

20.00 น.

เป็ นเส้นทางของ เอ็มทีอาร์ (MTR) กับ แอร์พอร์ต เอ็กเพรส เทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานชิงหม่านีไ้ ด้ถกู
คัดเลือกให้เป็ นสัญลักษณ์ของคู่รักทัว่ โลก
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้น ให้ท่ า นได้เ ดินเล่น เก็ บ ภาพประทับใจยามค่า คื น ของฮ่ องกงสู่ ถนนสายดารา
(AVENUE OF STARS) สถานที่ ราลึก ถึง อัจ ฉริ ย ะบุค คลที่มีคณ
ุ ูปการต่อ อุต สาหกรรม
ภาพยนตร์ของฮ่องกง ท่านจะได้ชมลายพิมพ์มอื ดารา แผ่นหินจารึกชือ่ บุคคลที่มชี อื่ เสียง
และประวัติศาสตร์ที่ สาคัญของวงการภาพยนตร์ รวมไปถึงร้านจาหน่ายของที่ร ะลึก
เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องต่างๆ รูปปั้ นจาลองรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกง และประติมากรรม
ขนาดเท่าคนจริงของบรูซ ลี ดาราหนังกังฟูผเู้ ป็ นตานาน
ท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์การแสดงมัลติมีเดีย SYMPHONY OF LIGHT สุดยอด
ตระการตาที่ได้รับการบันทึก ในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสง และเสียงถาวรที่
ยิ่งใหญ่ ที่สดุ ของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึสาคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั ง่ ของ
อ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ จะประดับประดาด้วยแสงไฟแสดงให้เห็ น
ถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
 เข้าสูท่ ี่พกั ที่ฮ่องกง ETON HOTEL HONGKONG หรือระดับเทียบเท่า

http://hongkong.eatonhotels.com/
วันที่สอง
เช้า

มาเก๊าเดย์ทวั ร์ (เจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซ้นต์พอลล์ – เซนาโด้สแคว์ – เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง
 บริการอาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซา ที่ภตั ตาคาร บริการท่านด้วย โจ๊ก
หอมกรุ่น ขนมจีบ ซาลาเปา อันอ่อนนุม่ ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตารับกวางตุง้ แท้นาท่าน
สูท่ ่าเรือ เดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ สู่ มาเก๊า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
เดินทางถึ งมาเก๊า (ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า - ออกเมือง) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นดินแดน
แห่งการพนันและคาสิโนนามระบือแต่จะมีสกั กี่คนที่รจู้ ักมาเก๊าในด้านอื่นๆ “มาเก๊า” มี
ภาพความงามแห่ง ศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ได้ชื่นชมและยังมี
มนต์เสน่หแ์ ห่งความเชือ่ และศรัทธาทางศาสนาตลอดจนวิถีชวี ิตที่ผสมผสานกันอย่าง
กลมกลืน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาท่านถ่ายรูปคู่กบั องค์รปู ปั้ น เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
สัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัวมีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตันเป็ นองค์เจ้าแม่
กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกสซึ่งพระพักตร์เป็ นพระแม่มารีโปรตุเกส
สร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีนเพื่อคนให้ร่นุ
หลังได้ระลึกถึงและภายใต้รปู ปั้ นยังจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงถึงประวัตคิ วามเป็ นมาและ
วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้แล้วนาท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิ ม
เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สดุ ในมาเก๊าสร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่น
บูชาสวยงามสาหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูปพร้อมรูปปั้ นทองลงรักของสาวกอีก 3
รูปนอกจากนี้ยงั เป็ นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว
และองค์เจ้าแม่กวนอิ มในชุด เจ้าสาวของจีนที่ตัด เย็ บด้วยผ้าไหมอย่างงดงามให้ท่า น
นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มอี ายุ 600 กว่าปี
จากนั้นนาท่านสู่ โบสถ์เซ็นต์พอล สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็ นสถานที่มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์และเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ น
โรงเรียนสอนศาสนาแห่ งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.
1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทาให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด ้านหน้าและบันได
ทางเข้า ด้านหน้าที่สง่างาม จากนั้นนาท่านมายังย่านการค้าสาคัญของมาเก๊า หรือเซ็ น
เตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง
เป็ นลอนคลื่น ล้อมรอบ ด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและ

( DS / L / D )

กลางวัน

ค่า
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

22.10 น.
00.05 น.

เลือกซื้อสินค้าที่มชี อื่ เสียง เช่น เสือ้ ผ้าสินค้าแบรนด์เนม หลากหลายยี่หอ้ อาทิเช่น ESPRIT, GIODANO, BOSSINI, LEVI’S,
BODY SHOP ฯลฯ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านสูอ่ าณาจักรคาสิโนที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ที่
ได้รับการขนานนามว่า “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชี ย” อิสระให้ท่าน เพลิดเพลินกับ
เกมส์การพนันนานาชนิด อาทิ บัคคาร่า , แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู้ ฯลฯ
หรือเลือกถ่ายภาพกับรรยากาศเมืองเวนิสและสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส ทัง้ เรือกอนโด
ล่า ลาคลองกลางเมือง ให้ท่านได้รับความรูส้ กึ เหมือนอยู่กลางเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี
อิสระให้ท่านได้ทากิจกรรมต่างๆ
( ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่าในกรณีที่ท่านสนใจนัง่ เรือประมาณ HK$ 120 ต่อท่าน ต่อรอบ นัง่ ได้ 4 ท่าน )
ได้เวลาอันสมควร พร้อมกัน ณ จ ุดนัดหมาย
นาท่านสูท่ ่าเรือเดินทางโดยเรือเฟอรีส่ ่ ู ฮ่องกง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 เข้าสูท่ ี่พกั ที่ฮ่องกง ETON HOTEL HONGKONG หรือระดับเทียบเท่า
ติ่มซารสเลิศ – ซิต้ ีทวั ร์ฮ่องกง (วิคตอเรียวิวพ้อยต์ – รีพลั ส์เบย์ – โรงงานจิวเวลรี่ – วัดแชกง)
อิสระช้อปป้ ิ ง - กร ุงเทพฯ
( DS / L / - )
 บริการอาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซา ที่ภตั ตาคาร บริการท่านด้วย โจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา
อันอ่อนนุม่ ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตารับกวางตุง้ แท้
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิ ว วิ คตอเรียวิวพ้อยต์ ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่
สวยงามพร้อมชมอาคารระฟ้ าที่มอี ยู่ทวั ่ ไปบริเวณทัง้ สองฝัง่ ฮ่องกงและเกาลูน
จากนั้นนาท่านสู่ อ่าวรีพลั ส์เบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนใน
บรรยากาศแบบปิ กนิคชายทะเลและที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้า
ต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชือ่ ถือศรัทธาพระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข
เจ้าสมุทรเทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมัง่ คัง่ เหลือกินเหลือใช้มีเทพแห่ง
วาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง ข้ามสะพานต่อ
อาย ุ ซึ่งมีความเชื่อว่าเมื่อเดินข้ามแล้วก็จะอายุยืนเพิ่มขึน้ อีก 3 ปี และอธิษฐานด้วยการลูบคลา
หินก้อนกลมอย่างตัง้ ใจอิสระท่านสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
จากนัน้ นาท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สดุ บนเกาะฮ่องกงของ
บริษทั ฮ่องกง จิวเวอรี่ กรุ๊ป จากัด ได้เกิดแรงบันดาลใจ นากังหัน มาพลิกแพลงเป็ น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง
มาจัดวางตาแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ถือเป็ น เครื่องราง ตามหลักฮวงจุย้ ซึ่งจาลองเลียนแบบมาจาก
"แซ้กง๋ เมีย๋ ว" กังหัน ใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงเลือ่ มใสศรัทธา
นาท่านสู่ วัดแชกง ซึ่งเป็ นวัดที่ดังมาก และมีตานานความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์ เมื่อ จับใบพัดของกังหัน
หมุนไปโดยรอบแล้ว จะทาให้ชวี ิต หมุนเวียนไปในทางที่ดี และ สามารถพัดเอา สิง่ ชัว่ ร้ายต่างๆ ออกไปได้ นีใ้ นวันขึน้ ปี
ใหม่ของจีน หรือผูท้ ี่เกิดปี ชงถ้าได้ไปสักการะจะแคล้วคลาดในเรื่องที่ไม่ดที กุ เรื่อง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งชั้นนาของฮ่องกงและของโลกกับสินค้า
หลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani, Feragamo,
Bally, G2000 เป็ นต้น
หมายเหต ุ : อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้ช่วงเวลาให้เต็มที่กบั ฮ่องกง
สมควรแก่เวลานาท่านสู่ สนามบิน
 อาลาฮ่องกง โดยสายการบิน (EMIRATES) เอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบินที่ EK 385
สายการบินคุณภาพมาตรฐานระดับโลก
เดินทางถึง สนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ ... ไปแสนนาน


อัตราค่าบริการ :: โปรแกรมฮ่องกง – มาเก๊าเดย์ทวั ร์ 3 วัน 2 คืน
กาหนดวันเดินทาง

23 – 25 ต ุลาคม 2557

ราคาผูใ้ หญ่
(ท่านละ)
22,900 บาท

ราคาเด็กอาย ุต่ากว่า 12 ปี
1 ผูใ้ หญ่ +
1 เด็กมีเตียง
22,900 บาท

2 ผูใ้ หญ่ +
1 เด็กมีเตียง
21,900 บาท

2 ผูใ้ หญ่ +
เด็กไม่มีเตียง
20,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
(ท่านละ)
5,900 บาท

อ ัตราค่าบริการรวมถึง
ั ้ ทัศนาจร ไปกลับ กรุงเทพฯ – ฮอ
่ งกง – กรุงเทพฯ ตามทีร่ ะบุในรายการ
1. ค่าตั๋วเครือ
่ งบินชน
ั ภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม สายการบิน EMIRATE AIRWAYS :: EK )
( น้ าหนั กสม
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามทีก
่ าหนดไว ้ในรายการ
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐานพักห ้องละ 2 - 3 ท่าน ( 3 วัน 2 คืน )
4. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่ายานพาหนะ และ ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์)
อ ัตราค่าบริการไม่รวมถึง
ื เดินทาง และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
1. ค่าหนังสอ
2. ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย 3% และหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย 1%
่ เครือ
ั รีด ฯลฯ ,ค่าอาหาร ,
3. ค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน
่ งดืม
่ ค่าโทรศัพท์ ค่าทก
4. ค่าทิปไกด์ และคนข ับรถ คนละ 60เหรียญ เป็นเงินไทยประมาณ 250 บาท/คน
เอกสารในการเดินทาง
ื เดินทางทีม
้
1. หนั งสอ
่ อ
ี ายุการใชงาน
เหลืออยูไ
่ ม่ตา
่ กว่า เดือน 6 และ ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตรา
ตรวจคนเข ้าเมือง
เงือ
่ นไขการให้บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 5,000บาท หรือทัง้ หมด สว่ นทีเ่ หลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่อ งจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋ว เครื่อ งบิน ต ้องเดิน ทางตามวัน ที่ ที่ร ะบุบ นหน า้ ตั๋ ว เท่า นั ้น จึง ไม่
ิ้ ถ ้ากรณี ย กเลิก หรือ เปลี่ย นแปลงการ
สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ย นแปลงการเดิน ทางใด ๆ ทั ง้ ส น
ิ ธิใ์ นการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางสว่ นให ้กับท่าน
เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสท
้ การรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร ้อม
3. เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกั บคณะแล ้ว ท่านงดการใชบริ
ิ
ิ้ และทางบริษัทจะ
คณะถือว่าท่านสละสทธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั ง้ สน
เรียกเก็บค่าใชจ่้ ายทีเ่ กิดขึน
้ จากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 HKD / คน /วัน
4. กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองทัง้ ทีก
่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือเข ้าประเทศที่
ิ ธิท
ิ้
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สน
หมายเหตุ
 คณะ15 ท่านขึน
้ ไปออกเดินทาง ( มีหัวหน ้าทัวร์ )
คณะ10 ท่านออกเดินทาง
( ไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์ )



