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วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star - The Symphony of light  

&&.(( น. พรอ้มกันที( สนามบินสุวรรณภูมิ ชั2น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร ์T สายการบิน EMIRATES  โดยมีเจา้หน้าที(
บริษัทคอยใหก้ารตอ้นรับ 

&?.@A น. �เหินฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที(ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื(องดื(มบนเครื(อง  
&E.&( น. ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นําท่านเดินทางสูภ่ัตตาคาร 
คํ Jา �บริการอาหารคํ Jา ณ ภัตตาคาร  
 หลังอาหารนําท่านเดนิทางสู่ Avenue Of Star ถนนริมอ่าวที(มีรอยประทับตราฝ่ามือตลอดแนวริมนํJา ถ่ายรูป

คู่กับฝ่ามือของดาราและบุคคลผูมี้ชื(อเสียง หนึ(งในนัJนมีรอยมือของเฉินหลงอีกดว้ย โดยมีฉากหลังเป็นตึก
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ระฟ้าริมอ่าว วิคตอเรียที(ถ่ายรูปอย่างไรก็เพลิน ดูโชว์แสง สี เสียง ที(ยิ(งใหญ่ที(สดุในโลก The Symphony of 
Light ที(ใชน้ักแสดงเป็นตึกระฟ้าทัJงจากฝั(งเกาลูนและฝั(งฮ่องกง เป็นการแสดงที(ตระการตา โดยไดรั้บการ
บันทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงสีเสียงถาวรที(ยิ(งใหญ่ที(สุดของโลกของโลก บ่งบอกถึงความยิ(งใหญ่
ของเขต เศรษฐกิจฮ่องกง  

  

  
 � นาํท่านเขา้สู่ทีJพัก Dorsett Tsuen Wan Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันทีJสอง วัดแชกงหมิว - วัดเจา้แม่กวนอิมฮองฮาํ - อ่าวนํ2าตื2 น Repuls Bay- Shopping จิมซาจุ่ย  - 
มาเก๊า  

เชา้ � บริการอาหารเชา้ เมนูติJมซาํ ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหาร นําท่านขอพร วัดแชกงหมิว หรือเรียกว่า วัดกังหันนาํโชค เป็นวัดเก่าแก่ของ ฮ่องกง สรา้งขึJ น
เมื(อ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศ์ชิง ขึJ นชื(อลือชาในเรื(องความศักสิทธิVในดา้นของโชคลาภทรัพย์สิน
เงินทอง โดยมีรูปปัJ นเจา้พ่อ แชก๊ง และดาบไรพ่้ายเป็นสิ(งศักดิVสิทธิVประจําวัด ตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของ
ราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึJ นทั (วประเทศ และเหตุการณ์นีJ ไดก่้อเกิดบุรุษชาติ
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นักรบ ที(ชี(อ ว่าขุน พล แชก๊ง ที(ไดย้กทัพไป ปราบปรามความวุ่นวายที(เกิดขึJ นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็
ไดชื้(อว่าเป็น นักรบที(ไดชื้(อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที(ไหนก็จะ ไดรับชัยชนะเสมอ 
และดาบคู่กายของท่านก็ไดชื้(อ ว่าเป็นดาบไรพ่้ายเช่นกัน ดาบไรพ่้ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็ นมงคล
ในดา้นของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์อ็อฟไชน่าของฮ่อ งกง ถึงกับจําา
ลองดาบของท่านไปกอ่ สรา้งตึกสํานักงานใหญ่ของธนาคารที(มีชื(อว่าตึกใบมีด ซึ(งเป็นตึกที(ถือเป็นสัญลักษณ์
ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที(มาของจีJ กังหันนํา โชคที(มีชื(อของวงการการท่องเที(ยวฮ่องกง 
ที(ไม่ว่าทัวร์ไหนมาที(ฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซืJ อสินคา้มงคลชิJ นนีJ เพื(อเสริมสรา้งบารมีและศิริมงคล
ใหกั้บชีวิต  

 
จากนัJนนําท่านขอพร เจา้แม่กวนอิมฮองฮาํ เพื(อความรํ (ารวยเงินทอง เป็นวัดที(ขึJ นชื(อเรื(องการปลดหนีJ สิน 
รับทรัพย์ปิดยอดขาย สายคา้ขายที(ตอ้งการความเฮงความปังตอ้งมาที(นี(ใหไ้ด ้โดยจะมีฤกษ์ขอยืมเป็น
เทศกาล แต่ท่านสามารถใชฤ้กษ์สะดวก มายืมท่านได ้แต่เมื(อใดที(สําเร็จผลจงกลับมาขอบคุณเจา้แม่กวนอิม 
ซึ(งโดยส่วนใหญ่แลว้ผูท้ี(มาที(นี(มักจะไดม้ากันมากกว่า 1 ครัJง 
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เทีJยง � บริการอาหารเทีJยง  ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหาร นําท่านชมความสวยงามของ อ่าววิคทอเรีย VICTORIA ที(มีชื(อเสียงระดับโลก และชม
สถาปัตยกรรมสิ(งก่อสรา้งอันทันสมัยยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF CHINA 
TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ที(สูงที(สดุ _`_ ชัJน ณ ปัจจุบัน ฯลฯ  นําท่านชม รา้นจิว
เวลรีJ โรงงานจิวเวลรี( ที(ขึJ นชื(อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที(ไดร้บั รางวัลอันดับเยี(ยม และใชใ้นการเสริมดวง 
เรื(องฮวงจุย้ ซึ(ง โดดเดน่ในเรื(องของจีJ กังหัน แหวนกังหัน ที(เชื(อกันว่าเมื(อกังหันหมุนจะมีเสียงเหมือนเสยี งนับ
เงินเปรียบเสมือนผูส้วมใส่จะไดรับเงินทองมาไม่ขาดสาย และปัดเป่าสิ(งชั (วรา้ยออกไป จากนัJน  แวะชอ้ปปิJ ง 
รา้นหยก หยกในจนีโบราณจนมาถึงสมัยนัJน ยังมีความเชื(อว่าเป็นอัญมณีที(ลํJาค่าและหายาก บ่งบอกฐานะ
ของสตรีในสมัยก่อน แต่ในสมัยใหม่นีJ จะเชื(อว่า หยกสีเขยีวนัJนเหนี(ยวนําโชคและความรํ (ารวย ดังคํากล่าวที(ว่า 
“สีเขียวเหนี(ยวทรัพย์” ถือเป็นการเสริมฮวงจุย้ที(ดี ของผูส้วมใส่ อิสระใหท้่านได ้เรียนรูช้นิดของหยกและเลือก
ซืJ อตามใจชอบ พาท่านสนุกกับการ ชอ้ปปิ2 งย่านจิมซาจุ่ย หรือย่านถนนนาธาน ที(คนไทยเรียกกัน เป็น
แหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมชัJนนําชื(อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสืJ อผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เข็มขัด, นํJาหอมหรือ
ของเด็กเล่น ณ จุดชอ้ปปิJ งชื(อดัง อาทิเช่น DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN 
TERMINAL อีกทัJงท่านยังสามารถ เลือกซืJ อของฝากของคุณหนทูี( TOY R US ฯลฯ   
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คํ Jา      อิสระอาหารเย็น เพืJอความสะดวกในการชอ้ปปิ2 ง 
 นําท่านเดินทางขา้มสะพานขา้มทะเลที(ยาวที(สุดในโลก สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า ยาวรวม gg กม. เปิดใช้

บริการ hi ต.ค.hgj_ เชื(อมระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กับเมืองจูไห่ ของมณฑลกวางตุง้ และเขต
บริหารพิเศษมาเก๊าของจีน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานกว่า l ปี มีทัJงสะพานและอุโมงค์ ยาว j.m กม. รวมถึง
เกาะเทียมขนาด jhg เมตร 

 � นาํท่านเขา้สู่ทีJพัก Grand Habour Hotel หรือเทียบเท่า 

วันทีJสาม    วัดเจา้แม่กวนอิม - วิหารเซนตพ์อล - The Venetian - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ  

เชา้ � บริการอาหารเชา้เมนูติJมซาํ ณ ภัตตาคาร  
พาท่านนมัสการเจา้แม่กวนอิมที(วัดเจา้แม่กวนอิม ที(มีอายุกว่า j`` ปี ความเก่าแก่และความงดงามของ
สถานที(แห่งนีJ ทําใหเ้กิดตํานานเล่าขานอยู่หลายเรื(อง....พาท่านชม วิหารเซนตพ์อล ซากโบสถ์ที(มีชื(อ
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ(งโบสถ์เซนต์
พอลนีJ ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสตท์ี(ยิ(งใหญ่ที(สดุในดนิแดนตะวนัออกไกล   

 
นําท่านแวะ รา้นของฝาก  ขนมของชาวทอ้งถิ(น ขนมทาร์ตไขข่ึJ นชื(อของเกาะมาเก๊า 

เทีJยง � บริการอาหารเทีJยง  ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหาร พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพรอ้มสรรพ
ดว้ยสิ(งอํานวยความสะดวกที(ใหค้วามบันเทิง และสถานที(ชอ้ปปิJ งที(แกรนด์ พบกับรา้นคา้แบนด์เนมชื(อดัง
มากมายกว่า ig` รา้น ที(เปิดพรอ้มใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท้่านไดส้ัมผัสกับภัตตาคาร กว่า i` แห่ง เพื(อลิJ ม
ลองเมนูต่างๆ ที(ท่านชื(นชอบ พรอ้มใหท้่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที(อิตาลี 
สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลชอ้ปส์ตัJงอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี(ยน 
มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การคา้ในร่มสุดหรู พืJ นที(กวา้ง _ ลา้นตารางฟุต ที(รวมเอาความสวยงามแบบเว
นิส สะพานรูปโคง้  
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 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางขา้มสะพานกลับสู่สนามบิน Chek Lap Kok  
j&.&A น.   � เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE เทีJยวบินทีJ EK 385 
j?.&A น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.... 
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**สาํหรับท่านทีJตอ้งออกตั mวภายใน (เครืJองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีJเจา้หนา้ทีJทุกครั2งก่อนทาํการออก
ตั mวเนืJองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีJยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน  

โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

**รายการนี2 จะเขา้รา้นรัฐบาลจีน เพืJอโปรโมทการท่องเทีJยว แต่ละรา้นใชเ้วลาในการนาํเสนอ 
ประมาณ @A นาที -1 ชั Jวโมง** 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิvทีJจะเลืJอนการเดินทางในกรณีทีJมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 
** บริษัทขอสงวนสิทธิvทีJไม่จัดหัวหนา้ทัวรร่์วมเดินทางในกรณีผูร่้วมคณะไม่ถึง &A ท่าน แต่มีไกดท์อ้งถิJน ** 

 
อัตราค่าบริการ  

กาํหนดวันเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ j-? ท่าน 
เด็กอายุตํ Jากว่า &8 ปี พักเดีJยว 

11 - 13 มี.ค. 66 
25 - 27 มี.ค. 66 

18,988.- 18,988.- 3,500 

21 - 23 เม.ย. 66 
28 - 30 เม.ย. 66 

19,988.- 19,988.- 3,500 

 

อัตราค่าบริการนี2 รวม 
_. ค่าตั oวเครื(องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ  
h. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที(มี 
i. ค่านํJาหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน h` กก. 
p. ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที(ยวตามรายการ 
g. ค่าที(พักตามที(ระบุในรายการ พักหอ้งละ h ท่านหรือ  i ท่าน  
j. ค่าเขา้ชมสถานที(ต่างๆ ตามรายการ  
m. ค่าอาหารตามมืJ อที(ระบุในรายการ    
l. ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
q. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ _,```,``` บาท  (เงื(อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี2 ไม่รวม 
**ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที(ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื(องดื(มที(สั (งเพิ(มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
**ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้งถิ(น 2,000 บาท ชําระที(สนามบินในวันเดินทาง**  
**ค่าภาษีมูลค่าเพิ(ม m% และภาษีหัก ณ ที(จ่าย i% 
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@ @ เงืJอนไขการใหบ้ริการ @ @ 
 มัดจาํท่านละ 5,000 บาท ส่วนที(เหลือชําระก่อนเดินทาง 20 วัน  
* เนื(องจากราคานีJ เป็นราคาโปรโมชั (น ตั oวเครื(องบินตอ้งเดินทางตามวันที( ที(ระบุบนหน้าตั oวเท่านัJน จึงไม่สามารถยกเลิก

ได ้หรือเปลี(ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัJงสิJ น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี(ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิV
ในการคืนเงิน ทัJงหมดหรือบางส่วนใหกั้บท่าน 

* เมื(อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ(ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิV ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัJงสิJ น 

* กรณีที(กองตรวจคนเข้าเมืองทัJงที(กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที(ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิVที(จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัJงสิJ น 

*    กรณีไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนดรวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า กรณีใดๆ
ใหถ้ือ 

      ว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นัJนๆ 
* เนื(องจากราคานีJ เป็นราคาโปรโมชั (น ตั oวเครื(องบินตอ้งเดินทางตามวันที( ที(ระบุบนหน้าตั oวเท่านัJน จึงไม่สามารถยกเลิก

ได ้หรือเปลี(ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัJงสิJ น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี(ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิV
ในการคืนเงิน ทัJงหมดหรือบางส่วนใหกั้บท่าน 

@ @ การยกเลิก @ @ 
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง i` วัน  เก็บค่าเสียหายตามจริงที(เกิดขึJ น ... 
h.  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7-13 วัน  ไม่คืนเงินค่าบริการที(ชําระแลว้ทัJงหมด 
i.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิVในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที(ยวเดินทางไม่ถึง _g คน  

เงืJอนไขและขอ้กาํหนดอืJนๆ 
1.  ทัวร์นีJ สําหรับผูมี้วัตถุประสงค์เพื(อการท่องเที(ยวเท่านัJน 
2. ทัวร์นีJ เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที(ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัJงหมด   

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัJงหมดใหแ้ก่
ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิVในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที(มีนักท่องเที(ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า _g ท่าน โดยจะแจง้
ใหกั้บนักท่องเที(ยวหรือเอเจนซี(ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย m วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที(ไม่มีวีซ่า  และอย่าง
น้อย _` วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที(มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที(ยวทุกท่านยนิดีที(จะชําระค่าบริการเพิ(ม
จากการที(มีนักท่องเที(ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที(ทางบริษัทกําหนดเพื(อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที(จะใหบ้ริการ
ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิVไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื(อ นามสกุล คํานําหน้าชื(อ เลขที(
หนังสือเดินทาง และอื(นๆ เพื(อใชใ้นการจองตั oวเครื(องบิน ในกรณีที(นักทอ่งเที(ยวหรือเอเจนซี(มิไดส้่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหกั้บทางบริษัทพรอ้มการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิVในการเปลี(ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื(อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที(เดินทางจริงของประเทศที(เดินทาง ทัJงนีJ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที(ยว
ส่วนใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิVไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที(เพิ(มขึJ นของนักท่องเที(ยวที(มิไดเ้กิดจาก  
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี(ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื(น เป็นตน้ 
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7. อัตราค่าบริการนีJ คํานวณจากอัตราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที(ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัJน ทางบริษัทขอ 
สงวนสิทธิVในการปรับราคาค่าบริการเพิ(มขึJ น ในกรณีที(มีการเปลี(ยนแปลงอัตราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั oว
เครื(องบิน ค่าภาษีเชืJ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี(ยนแปลงเที(ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง 
นามโดยผูมี้อํานาจของบริษัทกํากับเท่านัJน  

 
หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ทีJเหลือไวป้ระทับตราไม่นอ้ยกว่า j หนา้ 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 

 


