ช้อปกระจายที ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน, โอเชียนเทอมินอล, เซนาโด้แสควร์
สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิสที เดอะ เวเนเซียน, ชมโบสถ์เซ็นต์ปอล
สนกุ ส ุดคม้ ุ ..เทียวสวนสนกุ ฮ่องกง ดิสนียแ์ ลนด์ เต็มวัน
สนกุ สนานกับกิจกรรม Count Down 2014 ริมอ่าวฮ่องกง
ขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิม ริมอ่าวรีพลีสเบย์, นังรถ Big Bus Tour ชมเมือง
พักฮ่องกง ย่านนาธาน 3 คืน
เดินทางโดยสายการบินไทย (สะสมไมล์ท ุกทีนัง)
กําหนดการเดินทาง 29 ธ.ค 56-1 ม.ค 57
29 ธันวาคม 2556
05.30 น.
08.00 น.
11.45 น.
กลางวัน

กรุงเทพฯ–ฮ่ องกง–ชม Avenue Of Star– Symphony of Lights

พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ THAI AIRWAYS
เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวก ทําการเช็คอินตัว
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทียวบินที TG 600 (08.00-11.45) บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื อง
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธี การตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออกทาง “Exit B”
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือที 1)

จากนันนําท่าน นังรถ 2 ชันเปิ ดประทุนชมเมืองและสถานทีท่องเทียวมากมายในฮ่องกง Big Bus Tours คือรถ
ท่องเทียวเปิ ดประทุ น 2 ชัน (Open Top Bus)จะให้บริ การวิ งรอบฮ่องกงโดยจะผ่านสถานทีท่องเทียว และ
แหล่งช๊อปปิ งต่าง ๆ มากมายทังในฝั งเกาลูน

คํา

 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือที 2)
จากนันอิสระให้ท่านช้อปปิ งอย่างเต็มที สัมผัสบรรยากาศการช้อปปิ งทีจะทําให้คุณเพลิดเพลินใจกับแหล่ง
ช้อปปิ งชือดังระดับโลก ย่านถนนนาธาน จิมซาจุ่ย, โอเชียนเทอร์ มินอล, ม่งก๊ก, เซ็นทรัล, DUTY FREE
ร้านค้าปลอดภาษี กับสิ นค้าที มีชือเสี ยงจากทั วทุก มุมโลก พบกับสิ น ค้าหลากหลายชนิ ด อาทิ MARK &
SPENSOR, TOY R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็ นต้น
นําท่ านเข้ าสู่ ทีพัก EMPIRE KOWLOON HOTEL (HONG KONG) หรือเทียบเท่ า

30 ธันวาคม 2556
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ฮ่ องกง – ดีสนีย์แลนด์

 รับประทานอาหารแบบติมซํา ณ ภัตตาคาร (มือที 3)
นําท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกง ดีสนีย์แลนด์ ให้ท่านพบกับเพือนเหล่าการ์ ตูนมากมาย ดิสนี ยแ์ ลนด์อาณาจักรแห่ ง
จินตนาการนีประกอบด้วยพืนที 6 ส่ วน ได้ แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์ แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทู
มอร์ โ รว์ แ ลนด์ , ทอยสตอรีแลนด์ และ โซนใหม่ล่าสุ ด กริซลีย์ กัล ช ซึงแต่ละแห่ งต่างมีจุด เด่นความพิเศษ
เฉพาะตัว ท่องอเมริ กาฉบับย่อส่ วนอย่างมีชีวิตชีวาทีถนนเมนสตรี ท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ ารัก ๆ
และหอสังเกตการณ์วิคตอเรี ย หรื อจะแวะเข้าไปชมโลกของเด็กน้อยทีน่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลง และ
ร่ ายรําโดยจําลองการแต่งกายชุดประจําชาติจากทัวทุกมุมโลกใน สมอลเวิลด์ สนุ กสนานต่อใน แอดเวนเจอร์
แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรื อท่อง
ป่ าทีเต็มไปด้ว ยสิ งสาราสัต ว์ตลอด
เส้ น ทางและโ ชว์ แ รงระเบิ ด ที
ตืนเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่ งแฟนตา
ซี ทีซึงคุณจะได้พบกับปราสาทซิน
เ ด อ เ ร ล ล า จ า ก นั น ลั ด ไ ป ยั ง
อาณาจัก รของมนุ ษ ย์ต่ า งดาวและ
ข้า มเวลาไปยัง ทู ม อร์ โรว์ แ ลนด์
ดินแดนแห่งอนาคต และสิ งทีพลาด
ไ ม่ ไ ด้ คื อ ร ถ ไ ฟ เ ห า ะ Space

เทียง

คํา

Mountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรู ปกับมิคกี และจับมือกับเจ้าเป็ ดชือก้องโลก สนุ กสนานต่อกับเขต
ส่วนสนุ กแห่ งใหม่ TOY STORY LAND ทีได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ แอนิ เมชันทําเงินมหาศาล TOY
STORY อันโด่งดังของวอลต์ดิสนีย ์ พิคเจอร์ส และ พิกซาร์ แอนิ เมชัน สิ งดึงดูดใหม่ทีสําคัญ 3 อย่างใน TOY
STORY LAND ก็คือคือ RC RACER, SLINKY DOG SPIN และ TOY SOLDIER PARA CHUTE DROP
 รับประทานอาหารกลางวัน (มือที 4 คูปองอาหาร)
ให้ไปสัมผัสประสบการณ์สนุกตืนเต้นกันต่อ ในโซนเครื องเล่นใหม่ล่าสุ ด กริซลีย์ กัลช (Grizzly Gulch) เปิ ด
โลกตะวันตก กับ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถือน ผจญภัยหลากหลายทิศทางเลียวเลาะผ่าน โตรกธาร ไกเซอร์
นําพุร้อน ไปกับเครื องเล่นอย่าง “Runaway Mine Cars” ครังแรกกับโคสเตอร์ ภาคพืนดินหลากหลายทิศทาง
รายรอบด้วยแดนเถือนแปลกตา ตะลุยขุมทองวิ ง ขีน, ลง, หน้า, หลัง ไกเซอร์ กัลช ชุมชนเล็ก ทีสั นสะเทือน
จากข้างใต้ ด้วยไกเซอร์ นําพุร้อน ทีพวยพุ่งขึนเหนือพืนดิน แล้วเยียมช่างตีเหล็ก ร่ วมสนุ กสนานเฮอา จ้องหา
เพือนใหม่ เลงให้แม่น แล้ว พ่น ส่าย สายนํา จากเครื องสูบลม และใน ไวลด์ เวสต์ สามารถพบกับมิกกี , มินนี ,
ชิบ แอนด์ เดล ในชุดเสื อผ้าน่ ารัก และเพือนใหม่ สอง กรี ซลี แบร์ หมีน้อย โคด้ า และ คีไนย์ และโซนใหม่
ล่าสุ ด Mystic Point โซนแห่ งความลึกลับและพิศวง จุดหลักที ทีเครื องเล่นบ้านลึก ลับที ชือว่า “MYSTIC
MANOR” และสวนแห่งเทวนิยาย รอให้ท่านพิสูจน์ไปสัมผัสแล้ว...
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือที 5)
นําท่ านเข้ าสู่ ทีพัก EMPIRE KOWLOON HOTEL (HONG KONG) หรือเทียบเท่ า
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กลางวัน

ฮ่ องกง – วิคทอเรียพีค- Repulse Bay– อิสระ Count Down ริมอ่ าวฮ่ องกง

 รับประทานอาหารแบบติมซํา ณ ภัตตาคาร (มือที 6)
นําท่ านขึนสู่ จุดชมวิว“ วิคทอเรียพอยท์ Victoria Point” ชมความสวยงามของ
อ่าววิคทอเรีย และสถาปัตยกรรมสิ งก่ อสร้ างมหัศจรรย์ ยุคปั จจุบันอาทิเช่ น ตึก
Exchange square อาคาร Bank of China Tower , ตึก Hong Kong Bank ,
อาคาร Exhibition Centre ทีใช้ในพิธีส่งมอบเกาะฮ่องกงให้ประเทศจีน เมือ 1
กรกฎาคม1997 และตึกเอมไพร์ทีสูงทีสุด ณ ปัจจุบนั ฯลฯ อิสระกับการชมวิวถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนันนํา
ท่านเดินทางสู่ “ อ่าวนําตืน Repulse Bay” ซึงเป็ นย่านทีอยูอ่ าศัยของชาวต่างชาติ มีหาดทรายสวยงามทีสามารถ
เล่นนําได้ นําท่านเดินทางสู่ เจ้าแม่กวนอิมซึงเป็ นสถานทีอันศักดิสิทธิของฮ่ องกง ให้ ท่านได้ กราบไหว้ขอพรจาก
เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม , พระสังกัจจาย และเทพเจ้าแห่ งโชคลาภองค์อนๆซึ
ื งสถานทีแห่ งนีเป็ นทีเคารพและ
สั ก การะของาวประมงในอดี ตเพือขอพรให้ พ้น จากภัย ต่ างๆ ก่ อนการเดิน ทางออกทะเล**นําท่ านเยียมชม
โรงงานจิวเวอร์ รี ทีทีมีชือเสียงของฮ่องกง พบกับงานดีไชน์ทีได้รับรางวัลอันดับเยียม ซึงทีนี จะผลิตอัญมณี เพือ
เสริ มบารมีของเศรษฐีฮ่องกง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือที 7)
หลังจากนันพาท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลทีมีชือเสี ยงและเป็ นแรง
บันดาลใจของโลกฮอลลีวดู้ ตะวัน ออกอาทิ ฉี เคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่
รวมถึงคนดังอืน ๆ ทีได้ประทับรอยมือลงบนพืนซีเมนต์

** อิสระชม A Symphony of Lights ** ความมหัศจรรย์เริ มต้นในเวลา 20.00 น. ทุ กคําคืน การแสดง
มัลติมีเดียสุดยอดตระการตาทีได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการ
แสดงแสงและเสียงถาวร ทียิงใหญ่ทีสุดของโลก ครอบคลุมพืนทีอาคาร
ตึ ก ระฟ้ าสําคัญต่ าง ๆ ที ตังอยู่ส องฟากฝั งของอ่ าววิ ค ตอเรี ย โดยบน
ดาดฟ้ าของตึกเหล่านี ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่ อง
แสง
คํา

1 มกราคม 2557
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 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือที 8)
จากนันอิสระการช็อปปิ งนาธานหรือย่านดังต่างๆ ของฮ่ องกง ในวันเทศกาลสงท้ ายปี
เก่าต้อนรับปี ใหม่ ทางฮ่ องกงจะจัดงานตามสถานทีต่างๆ มากมาย ตามอัธยาศัย หาก
ท่ า นใดสนใจทีจะเข้ า ร่ ว มกิจ กรรมต่ า งๆ กรุ ณ าติด ต่ อ และสอบถามได้ จากไกด์
นอกจากนีท่ านยังสามารถร่ วมสนุ กสนานกับกิจกรรม Count Down ริมอ่ าวฮ่ องกง
ตระการตาไปกับพลุหลากสี สัน ซึงเป๋ นสั ญญาณบอกถึงการก้ าวข้ ามปี เก่ า เพือเข้ าปี
ใหม่ทีจะนําความสุ ขมาเยือนทุกๆ ท่ าน
นําท่ านเข้ าสู่ ทีพัก EMPIRE KOWLOON HOTEL (HONG KONG) หรือเทียบเท่ า

ฮ่ องกง–มาเก๊ า–โบสถ์ เซ็นต์ปอล–เซนาโด้ -วัดเจ้าแม่ กวนอิม-เดอะ เวเนเชียน-กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือที 9)
หลังจากนันนําท่านนั งเรื อ FERRY เดินทางสู่มาเก๊า เพลินตากับทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง ตลอดจนเกาะใหญ่
น้อยในทะเลจีนใต้“มาเก๊า”ตังอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลียมปากแม่นาํ
เพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตําบล ก๊งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนือทีทังหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไป
ด้วยคาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชือม
ถึงกันด้วยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพทีมีระยะทาง 4.5
กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนันนําท่านชม โบสถ์เซ็นต์ปอล St.Paul Cathedral สร้างขันเมือ
ต้นศตวรรษที 17 นับเป็ นสถานทีซึงมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
และเป็ นสัญลัก ษณ์ ประจําเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่ งนี เคยเป็ นโรงเรี ยน
สอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมา
ในปี ค.ศ.1835 ได้เกิด เพลิงไหม้อย่างรุ น แรง ทําให้โ บสถ์เซนต์ปอล
คงเหลื อ แค่ เ พี ย งบานประตู และบัน ไดทางเข้า ด้า นหน้า ที สง่ า งาม
หลังจากมีการบูรณะขึนใหม่ในปี ค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนีมีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนา
ขึน เพือรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ทีใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หลุมฝังศพของ
บาทหลวง วาลิคนาโน ผูก้ ่อตังโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริ สต์ญีปุ่ น และเวียดนามทีเสี ยชีวิตเมือ
คราวทีเกิดเพลิงไหม้ครังใหญ่ จากนันนําท่านสู่ เซนาโด้ แสควร์ เซ็นเตอร์พอยท์แห่ งมาเก๊า ซึงโดดเด่นด้วยพืน
ถนนทีปูลาดด้วยกระเบืองเป็ นลอนคลืนล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเทียว
และช้อปปิ งสิ นค้าทีมีชือเสี ยงและสิ นค้าแผงลอยมากมาย จากนันนําท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพร

กลางวัน

21.15 น.
23.00 น.

และสิ งศักดิสิทธิ เพือความเป็ นศิริมงคงที วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึงเป็ นวัดใหญ่และเก่าแก่ทีสุ ดในมาเก๊า สร้างขึน
ตังแต่ศตวรรษที 13 เป็ นทีประดิษฐานขององค์พระพุทธรู ปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่
กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนทีตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือที 10)
นําท่านชม เดอะ เวเนเซียน หรื อ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ทีสุ ดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเว
นิส ตืนเต้นเร้าใจกับการเสี ยงโชคในคาสิ โน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ ง
ร้านค้ายีห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่ ง
ภายในเมืองเวนิ สของโรงแรม ล่องเรื อกอนโดลาในดิ นแดนเวนิ สแห่ ง
ตะวันออก หรื อเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ
(**ล่องเรือและชมโชว์ต้องเสียค่าใช้ จ่ายเอง**)
จนถึงเวลานัดหมายนําท่ านออกเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า
เดินทางจากมาเก๊าโดยสายการบินไทย โดยเทียวบินที TG2766 (21.15-23.00)
ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

29 ธ.ค. 56- 1 ม.ค. 57

ผู้ใหญ่ พกั 2 ท่ าน หรือ
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ านมีเตียง

36,900

พั ก
เด็กเสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 เด็ ก ไม่ เ สริ ม เตีย งพั ก
เดียว
ท่ าน
กับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
เพิม

35,900

33,900

9500

อัตราค่าบริการนีรวม
* ค่าตัวเครื องบินเดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยสายการบิน
* ค่าทีพักโรงแรมระดับมาตรฐาน
* ค่าพาหนะนําเทียวตามสถานทีต่างๆดังระบุ
* ค่าอาหารและเครื องดืมทุกมือดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนําหนักไม่เกินท่านละ20 ก.ก.
* ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (ตามเงือนไขของกรมธรรม์ )
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
* ค่าภาษีมลู ค่าเพิ ม 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื องดืมสังพิเศษ,ค่าโทรศัพท์ทางไกล,ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซัก รี ด
หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 7 วัน ซึงจะเกิดขึนได้ก็ต่อเมือไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้ อย่ าง
น้ อย 15 ท่ าน ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมด
ั
หรื อจัดหาคณะทัวร์อืนให้ ถ้าต้องการ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รั บผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ทีนอกเหนื อความ รั บผิ ดชอบของหัวหน้าทัว ร์ และเหตุ
สุดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื องจากรายการทัวร์ นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิการใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเ สธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการแจ้งสถานทูตฯ เพือให้อยู่ในดุ ลพินิจของ
สถานทูตฯ เรื องวีซ่าของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ

