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วนัแรก ฮ่องกง – พระใหญ่นองปิง – ชอ้ปป้ิง - ถนนสายดารา – Symphony Of light 

 

 

 

 

 

 

   

ก าหนดการเดินทาง :  5 - 7 ธนัวาคม  2557 

 

 

05.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 (ประตูทางเขา้ที่ 8) บริเวณเคาน์เตอร ์M สายการบนิ 

CATHAY PACIFIC โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอาํนวยความสะดวก 

08.25 น.  ออกเดนิทางสู่ ฮอ่งกง โดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ฟซิฟิค เที่ยวบนิที่ CX 700  

(บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

12.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิ CHECK LAP KOK  สนามบนิแห่งใหม่ของฮ่องกง ซึง่อดตีเคยเป็นส่วนหนึ่งใน เครอืจกัรภพ และไดส่้งกลบั

คนืสู่ประเทศจนีเมือ่ปี ค.ศ. 1997 ปจัจบุนัไดก้ลายเป็นเขตปกครองพเิศษของจนี มขีนาดพื้นทีไ่ม่ใหญ่โตนกั แต่มคีวามหลากหลาย มี

ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานทีน่่าสนใจ ขณะเดยีวกนัก็แฝงไวซ้ึง่ความทนัสมยั และวถิชีวีติทีม่สีสีนั จงึไดร้บัการขนานนามว่า เป็นเสน่ห ์

แห่งตะวนัออก หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นาํท่านเดนิทางสู่เกาะลนัเตา สถานี Tung Chung โดยรถโคช๊เพือ่ขึ้น กระเชา้

ลอยฟ้า หนองปิง 360 (Ngong Ping 360) เปลีย่นบรรยากาศชมทศันียภาพอนังดงามระหว่างเดนิทางจากทีสู่ง อกีท ัง้ยงัสามารถชื่น

ชมพระใหญ่ พระพทุธรูปนัง่ปรางสมาธทิองสมัฤทธิ์กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกจากกระเชา้ เมือ่ลงจากกระเชา้ท่านสามารถนมสัการ

พระใหญ่ไดท้ีว่ดัโป่หลนิ จากนัน้อสิระใหท้่านไดส้มัผสักบัหมู่บา้น วฒันธรรมนองปิง    เทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร การแสดง

กลางแจง้มากมาย ทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวฒันธรรมด ัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างลงตวั ท่านสามารถเดนิชมและถ่ายภาพได ้

 

 

 

 

 

 

  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  (ม้ือที่1) 

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ณ  ซิตี้ เกท เอา้ทเ์ลต็ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ที ่รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัท ัง้หลายไม่ว่าจะเป็น Esprit, 

Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอืน่ๆ อกีมากมาย ซึง่ลดราคามาก ถงึ 70% 
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จากนัน้เดนิทางขา้มสะพานชงิหม่า สะพานสองช ัน้ทีย่าวทีสุ่ดในโลกมคีวามยาท ัง้หมด 2.2 กโิลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสนามบนิกบั

ตวัเมอืง ตวัสะพานช ัน้บนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิง่ ส่วนช ัน้ลา่งเป็นเสน้ทางของ เอม็ทอีาร(์MTR) กบั แอรพ์อรต์ เอก็เพรส เทรนส์

(Airport Express Trains)สะพานชงิหม่านี้ไดถ้กูคดัเลอืกใหเ้ป็นสญัลกัษณข์องคู่รกัท ัว่โลก  

ค า่  บริการอาหารค า่ที่ภตัตาคาร  (ม้ือที่2) 

จากนัน้ใหท้่านไดเ้ดนิเลน่เก็บภาพประทบัใจยามคํา่คนืของฮ่องกง สู่ ถนนสายดารา(Avenue of Stars) สถานที ่ราํลกึถงึอจัฉรยิ

บคุคลทีม่คีุณูปการต่ออตุสาหกรรมภาพยนตรข์องฮ่องกง ท่านจะไดช้มลายพมิพม์อืดารา   แผ่นหนิจารกึชื่อบคุคลทีม่ชีื่อเสยีงและ

ประวตัศิาสตรท์ีส่าํคญัของวงการภาพยนตร ์รวมไปถงึรา้นจาํหน่ายของทีร่ะลกึ

เกี่ยวกบัภาพยนตรเ์รื่องต่างๆ รูปปัน้จาํลองรางวลัภาพยนตรฮ่์องกง และ

ประตมิากรรมขนาดเท่าคนจรงิของบรูซ ล ีดาราหนงักงัฟูผูเ้ป็นตาํนาน  

20.00 น.  ท่านจะไดช้มความมหศัจรรยก์ารแสดงมลัตมิเีดยี Symphony Of Light สุด

ยอดตระการตาทีไ่ดร้บัการบนัทกึ ในกนิเนสบุค๊ว่าเป็นการแสดงแสง และเสยีง

ถาวรทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของโลกครอบคลมุพื้นทีอ่าคารตสึาํคญัต่าง ๆทีต่ ัง้อยู่สองฟาก

ฝัง่ของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี้ จะประดบัประดาดว้ยแสงไฟ 

แสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง  

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั PENTA HOTEL หรือเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้สไตลช์าวฮ่องกง แบบติ่มซ า ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย โจก๊หอมกรุ่น ขนมจบีซาลาเปา  อนั

อ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรตน้ตาํหรบักวางตุง้แท ้ (ม้ือที่3) 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ มาเกา๊  โดย เรอืเฟอรร์ี่ขนาดใหญ่  มาเกา๊ เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นดนิแดนแห่งการ พนนั

และ คาสโินนามระบอื แต่จะมสีกักี่คนทีรู่จ้กัมาเกา๊ในดา้นอืน่ๆ “มาเกา๊” มภีาพความงามแห่งศิลปะวฒันธรรมของ

โลกตะวนัออกและตะวนัตกใหไ้ดช้ื่นชม และยงัมมีนตเ์สน่หแ์ห่งความเชื่อและศรทัธาทางศาสนา ตลอดจนวถิชีวีติ

ทีผ่สมผสานกนัอย่างกลมกลนืของมาเกา๊ 

นาํท่านสู่ โบสถเ์ซ็นพอลล ์สรา้งขึ้นเมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 นบัเป็นสถานทีม่คีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละเป็นสญัลกัษณ์

ประจาํเมอืงมาเกา๊   

จากนัน้นาํท่านสู่ วดัเจา้แม่กวนอมิ เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดในมาเกา๊ สรา้งขึ้นต ัง้แต่สมยั

ศตวรรษที ่13 ภายในวดัมแีท่นบูชาสวยงามสาํหรบัประดษิฐานองคพ์ระพทุธรูปพรอ้มรูปปัน้ทองลงรกัของ

สาวกอกี3 รูปนอกจากนี้ยงัเป็นทีป่ระดษิฐานขององคพ์ระพทุธรูปปางนิพพานประทบัอยู่ในดอกบวัและ

องคเ์จา้แม่กวนอมิในชดุเจา้สาวของจนีทีต่ดัเยบ็ดว้ยผา้ไหมอย่างงดงามใหท้่านนมสัการองคเ์จา้แม่กวนอมิ

เก่าแก่ทีม่อีายุ 600 กว่าปี 

จากนัน้แวะถ่ายรูปปัน้ องคเ์จา้แม่กวนอมิริมทะเล เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิปรางคท์องสมัฤทธิ์ประทบัยนืบนโคมทรงดอกบวั มี

ความสูง 18 เมตร หนกักว่า 1.8 ตนั เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพกัตรเ์ป็นพระแม่มารี

โปรตเุกสสรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ในโอกาสส่งมอบเกาะมากา๊คืนใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้่นหลงัไดร้ะลกึถงึและภายใตรู้ปปัน้

ยงัจดัเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงถงึประวตัคิวาม เป็นมาและวตัถปุระสงคใ์นการก่อสรา้งองคเ์จา้แม่กวนอมิองคน์ี้ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มื้อที ่4) 

วนัที่สอง   ฮ่องกง - มาเกา๊ – วดัเจา้แม่กวนอิม – กวนอิมรมิทะเล – โบสถเ์ซ็นพอลล ์- เซนาโด ้   

สแควร-์เที่ยวชม THE VENETIAN RESORT HOTEL ระดบั 6 ดาว – ฮ่องกง 
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วนัที่สาม ติม่ซ ารสเลิศ – จุดชมวิววิคตอเรยี –หาดรพีลัสเ์บย–์ โรงงานจวิเวอรร์ี ่- วดัแชกงหมิว 

– ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ 

จากนัน้นาํท่านสู่ ย่านการคา้สาํคญัเซน็เตอรพ์อยทม์าเกา๊ เรยีกว่า เซนาโด ้สแควร ์ซึง่โดดเด่นดว้ยพื้น ถนนทีปู่ลาดดว้ยกระเบื้อง

เป็นลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปตัยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุ

ใจ และเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงทีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย 

จากนัน้อสิระใหท้่านเทีย่วชม เดอะเวเนเช่ียน มาเกา๊ มชีื่อเตม็ๆ ว่าTHE 

VENETIAN RESORT HOTEL ระดบั 6 ดาว อาณาจกัรคาสโินทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

ไดร้บัการขนานนามว่า “ลาสเวกสัแหง่ใหม่ของ เอเชีย” THE VENETIAN RESORT 

HOTEL CASINO ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ทีไ่ดร้บัการขนานนามว่า “ลาสเวกสัแหง่ใหม่ของ

เอเชีย”  ตัง้อยู่บนทีด่นิทีถ่กูถมทะเลเรยีกว่า โคไท เชื่อมระหว่างเกาะไทปา และเกาะ

โคโลอาน พื้นทีข่องรสีอรท์มขีนาด 10.5 ลา้นตารางฟตุ ประกอบดว้ยหอ้งพกั 3,000 

หอ้ง  มรีา้นคา้สนิคา้ช ัน้นาํกว่า 350 รา้นคา้ และโดดเด่นดว้ยเนื้อทีเ่พือ่การเสีย่งโชคซึง่

รวมถงึโตะ๊เสีย่งโชคกว่า 800 โตะ๊และเครื่องเสีย่งโชคอนัล ํา้สมยักว่า 1,500 เครื่อง 

ภตัตาคารรา้นอาหารกว่า 20 แห่ง ยงัมศูีนยป์ระชมุทีจ่ผูุค้นไดถ้งึ 15,000 ทีน่ ัง่  สมัผสั

บรรยากาศเวนิส ลอ่งเรอืกอนโดลา่ในดนิแดนเวนิสแห่งตะวนัออก ซึง่ภายในจะมสีิง่

บนัเทงิหลากหลายใหท้่านเลอืกอาท ิเช่น รา้นขายสนิคา้ต่าง ๆ รา้นอาหาร หรอืจะเป็น

โชวต่์าง ๆ ทีท่่านสามารถเลอืกชมได ้(การลอ่งเรือและโชวต์อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการชมโชวเ์อง) 

ค า่  บริการอาหารค า่ที่ภตัตาคาร  (ม้ือที่5) 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางสู่  ฮอ่งกง  โดยเรอืเฟอรร์ี่ขนาดใหญ่   

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั PENTA HOTEL หรือเทยีบเทา่  

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้สไตลช์าวฮ่องกง แบบติ่มซ า ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย โจก๊หอมกรุ่น ขนมจบีซาลาเปา  อนัอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุง

รสตามสูตรตน้ตาํหรบักวางตุง้แท ้ (ม้ือที่6) 

จากนัน้เดนิทางสู่ จุดชมววิวคิตอเรีย  ตืน่ตาตืน่ใจกบัการชมทศันียภาพทีส่วยงาม ทีสุ่ดของฮ่องกง สมัผสับรรยากาศบรสุิทธิ์สด

ชื่น สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูน 

จากนัน้นาํท่านสู่ อา่วรีพลัสเ์บย ์ซึง่ไดร้บัความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีม่าเทีย่วพกัผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเลและที่

น่าสนใจคอืดา้นหนึ่งของอ่าวมวีดัพระพทุธรูปและเทพเจา้ต่างๆก่อสรา้งประดษิฐานไวม้ากมายตามความเชื่อถอืศรทัธาพระสงักจัจาย 

บูชาเพือ่ความสุข , เจา้สมทุร เทพเจา้แห่งโชค การงานพระกาฬเทพเจา้แห่งความม ัง่ค ัง่เหลอืกนิ

เหลอืใช ้มเีทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมท ัง้กามเทพทีม่วีธิกีารเสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง 

ขา้มสะพานตอ่อาย ุ ซึง่มคีวามเชื่อว่าเมือ่เดนิขา้มแลว้ก็จะอายุยนืเพิม่ขึ้นอกี 3 ปี และอธษิฐาน

ดว้ยการลูบคลาํหนิกอ้นกลมอย่างต ัง้ใจ อสิระท่านสกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ 

นาํท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรอื วดักงัหนัลม  Che Kung Temple (車公廟) ถกู

กลา่วขานใหเ้ป็นปลายทางของ การแกช้ง ตามความเชื่อทีว่่า การหมนุกงัหนักลบัทศิ จะช่วยหมนุ

ชวีติพลกิผนัจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้และการเริ่มตน้ปีใหม่ หลงัวนัตรุษจนี จะตอ้งมกีารแกเ้คลด็ทีน่ี่ โดย กงัหนัลม จะพาชวีติราบรื่น

ลอ้ลมและธุรกจิเงนิทองวิง่ฉิว เหมอืนกงัหนัลูล่ม ตาํนานของ แชกงหมวิ (หมวิคอืกงัหนั ) ศาลสถติของเทพเจา้แชกง ทีม่ปีระวตัเิลา่

ต่อกนัมาว่า อดตีท่านเป็นนายพลแชกง ในสมยัราชวงศซ่์งของจนี และเป็นนาย พลทีคุ่ม้ครองใหฮ่้องเตร้าชวงศน์ี้อยู่รอดปลอดภยั 

และมเีรื่องเลา่ว่า เคยมโีจรสลดัจะยกทพัมาปลน้ "หมู่บา้นซ่าถิน่ " ลูกบา้นแตกตืน่อพยพขนขา้วของหนีหมด แต่มหีญงิคนหนึ่งกาํลงั

จะพาลูกหนีเช่นกนั  ระหว่างทางเธอพบกบัชายชราเคราขาวยาวเฟ้ือย ลกัษณะน่าเกรงขาม ถามไถ่เรื่องราวกบัเธอ และชายชราคนนัน้

บอกใหห้ญงิคนนัน้กลบัไปยงัหมู่บา้นและพบักงัหนัลมกระดาษ ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้และเสยีบไวห้นา้หมู่บา้น ต่อมาโจรสลดัก็

ยกพลผ่านหมู่บา้นนัน้ไป ไม่มกีารปลน้สะดม ชาวบา้นจงึเชื่อกนัว่า ชายชราคนนัน้คอื นายพลแชกง และหมู่บา้นนัน้ต่อมา ก็ต ั้ งวดั

กงัหนัลมนี้ เอง   
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั  (ม้ือที7่) 

จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิงโอเช่ียนเทอรมิ์นลั (Ocean Terminal)เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีส่าํคญั

แห่งหนึ่งของ ฮ่องกง อยู่ใกล ้ๆ  กบัท่าจอดเรอืโอเชี่ยนเทอรม์นิอล ทีม่ตี ัง้แต่ช่วงปี 1960 ย่าน

นี้ มโีรงแรม รา้นคา้ต่างๆ มากมาย และเป็นแหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ช ัน้นาํทีม่ใีห ้

เลอืกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI,GIORGIO 

ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของ ฝากคุณหนูที ่Toy's Us  

  หมายเหต ุ:อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพื่อใหท้า่นไดใ้ชช่้วงเวลาใหเ้ตม็ที่กบัฮอ่งกง  

สมควรแก่เวลา  นาํท่านเดนิทางสู่  สนามบนิ CHECK LAP KOK   

22.00 น.  อ าลาฮอ่งกง โดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิค  เที่ยวบนิที่ CX 709 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ..ไปแสนนาน 

 

อตัราคา่บริการรวมถงึ     

      1.  ค่าต ัว๋เครื่องบนิช ัน้ทศันาจร ไปกลบั  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 

  ( นํา้หนกัสมัภาระท่านละไม่เกนิ  20   กโิลกรมั สายการบนิ  สายการบนิ  คาเธ่ยแ์ฟซฟิิค : CX ) 

2. ภาษสีนามบนิทกุแห่งตามทีก่าํหนดไวใ้นรายการ 

3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน ( พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน ) จาํนวน 2 คนื 

4. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ประภยัอบุตัเิหตกุารเดนิทางท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรณ ์

อตัราคา่บริการไม่รวมถงึ 

1. ค่าหนงัสอืเดนิทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง ๆ  

2. ค่า VAT 7%  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% และหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 1% 

3. ค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุ อาทเิช่น เครื่องดืม่  ,ค่าอาหาร ,ค่าโทรศพัท์  , ค่าซกัรดี ฯลฯ 

4. คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ คนละ  60 เหรียญ  เป็นเงนิไทยประมาณ 250 บาท/คน 

เอกสารในการเดินทาง 

1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้าน เหลอือยูไ่ม่ต า่กวา่ 6 เดือน  และ ตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราตรวจคนเขา้เมอืง 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองคร ัง้แรก มดัจาํท่านละ 5,000 บาท หรอืท ัง้หมด ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนเดนิทาง 15 วนั  

2. เนื่องจากราคานี้ เป็นราคาโปรโมช ัน่ ต ัว๋เครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ต ัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอื           เปลีย่นแปลง

การเดนิทางใด ๆ ท ัง้สิ้น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกร ้ อง

ค่าบรกิาร และเงนิมดัจาํคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท ัง้สิ้นและทางบรษิทัจะเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจากท่านเป็นจาํนวนเงนิ 300 HKD / คน  /วนั 

4. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอ ง

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

หมายเหต ุ

 คณะ15 ท่านขึ้นไปออกเดนิทาง ( มหีวัหนา้ทวัร ์) 

 คณะ10 ท่านออกเดนิทาง ( ไม่มหีวัหนา้ทวัร ์) 

ก าหนดวนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

พกั 2 ท่าน 

ราคาเด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี 

1 ผูใ้หญ่ + 

1 เด็กมีเตียง 

2 ผูใ้หญ่ + 

1 เด็กมีเตียง 

2 ผูใ้หญ่ + 

เด็กไม่มีเตียง 
พกัเด่ียวเพิ่ม 

5-7 ธนัวาคม 2557 27,900.- 27,900.- 26,900.- 25,900.- 4,500 


