(PLHKG006)

ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND”
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ขอพรด้านการเงิน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮา
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนาโชค วัดแชกงหมิว
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์

โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)

การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว
ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL NATHAN HOTEL

กาหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ
เด็ก 1 ท่านพักกับ เด็ก 1 ท่านพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
(ไม่เสริมเตียง)

ผู้ใหญ่ห้องละ พัก
2-3 ท่าน เดี่ยว

กาหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

12-14 เมษายน 2562

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากลับCX709 (22.25-00.20)

30,900 10,000 29,900

28,900

13-15 เมษายน 2562

ขาไป CX616 (06.35-10.25)
ขากลับCX613 (18.35-20.35)

30,900 10,000 29,900

28,900

14-16 เมษายน 2562

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากลับCX703 (19.50-21.50)

30,900 10,000 29,900

28,900

HOT!! รายการ OPTION รวมรับ-ส่ง

วันแรก

รายการ

เพิ่มเงินท่านละ (บาท)

NGONGPING

2,000

กรุงเทพ-ฮ่องกง-(นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด)-รีพลัสเบย์
SYMPHONY OF LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
***คณะเดินทาง ไฟล์ทบิน CX616 เวลา 06.35-10.25 นัดหมายตี 04.00***
***คณะเดินทาง ไฟล์ทบิน CX700 เวลา 08.15-12.10 นัดหมายตี 05.00***

กลางวัน

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 6
แถว M เคาน์เตอร์สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค (CX) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอย
อํานวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง แล้วนําทุกท่านลัดฟ้าสู่เ กาะ
ฮ่องกง / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง การเดินทางใช้เวลา 3 ชั่วโมง ถึงสนามบิน CHECK
LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการ
ตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง นําท่านเดินทางผ่ านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ข้ามสะพานแขวน
ซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวทั้งหมด 2.2
กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพานชั้นบน
จะเป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) กับแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport
Express Trains) สะพานซิงหม่านี้ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลกอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 1 )

จากนั้นนําท่านเดินทางโดย รถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุด
ของฮ่ อ งกงกั บ ความสู ง 396 เมตรเหนื อ ระดั บ น้ํ า ทะเล สั ม ผั สบรรยากาศอั น บริ สุท ธิ์ สดชื่ น จากจุ ด นี้ ท่ า น
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด ชมเกาะ
ฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังจะได้ตื่นตาตื่นใจกับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ
ที่ก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิเช่น ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้น
นําของฮ่องกง พร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ และเลือกซื้อของที่ระลึก ของฮ่องกงนานาชนิดจาก
ร้านค้าภายในอาคารเดอะพีคได้อีกด้วย และในบริเวณเดียวกัน ยังมีพิพิธภัณฑ์มาดามรุสโซ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์
หุ่นจําลองเสมือนจริงของดารา นัก แสดง และผู้มีชื่อเสียงของฮ่องกงและทั่วโลก ให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชมอีก
ด้วย (ในการเข้าพิพิธภัณฑ์ท่านต้องเสียค่ าตั๋วเข้า ชมเอง) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “อ่าวรีพลัสเบย์ ”
เพื่อนมัสการและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม ” ปางประทานพรที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์
มาก องค์ท่า นมีค วามประณีตงดงาม ตั้ งอยู่ บนฐานบั ว และ “เจ้ าแม่ ทับทิ ม” เพื่อเป็นที่ ยึดเหนี่ย วจิต ใจ และ
ขอให้การเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พร้อมกับ นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิ้งเอี้ย” ที่มีชื่อเสียงว่า หาก
ใครได้มาสัมผัสองค์ท่าน จะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกํามาใส่ใน
กระเป๋าของตัวเอง เสมือนเป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา บางท่านก็จะลูบก้อนทองที่อยู่
ด้านข้างองค์ท่านแล้วกํามาใส่กระเป๋าของตัวเองอีกครั้ง หรือท่านไหนที่มีบุตรยาก แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร
ให้มาขอพร “องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อที่ว่าถ้า
หากลูบท้องซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้องขวาจะได้ลูกสาวอีกด้วย แล้วพาท่านเดินข้าม “สะพานต่ออายุ ” ซึ่ง
ชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้ได้จะสามารถต่ออายุได้ และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้าง
ที่เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย ซึ่งรวมถีง “องค์เทพเจ้าแห่งความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมือท่านจะ
มีหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆ องค์ท่านจะมีหินดําก้อนโต ให้ทําการอธิษฐาน แล้วทําการลูบก้อนหินซึ่งจะนําพาให้
พบคู่ ส่วนท่า นที่มี คู่อ ยู่แล้ วเมื่อไหว้ ขอพรท่ านแล้ว ก็ทํา ให้ รักมั่ นคงและยาวนาน จากนั้ น นํา ท่า นเดิ นทางสู่
ปากอ่าววิคตอเรีย ซึ่งเป็น จุดชมวิวที่นักท่องเที่ ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง นําท่านชม SYMPHONY
OF LIGHT เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด ”
ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟหลากหลายสีสัน ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชั้น
นํากว่า 40 แห่ง โดยใช้เวลาในการแสดงประมาณ 15 นาที

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT ( 2 )
เมนูดังนี้ :: ผัดผักตามฤดูกาล ข้าวผัด หอยลายผัดเต้าซี่ ปลาหมึกกระเทียมพริกไทย เป๋าฮื้อนึ่งซีอิ๊ว
ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว หอยเชลล์นึ่งวุ้นเส้นกระเทียม กุ้งทะเลลวกจิ้ม ปูผัดขิง

จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านที่ต้องการชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่า น
สามารถเดินชมบรรยากาศและวิถีชีวิตยามค่ําคืนของชาวฮ่องกงได้เนื่องจากโรงแรมตั้งอยู่ใจกลางย่านช้อปปิ้ ง
ฮ่องกงพักที่ EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ
NOVOTEL NATHAN HOTEL เท่านั้น

วันที่สอง

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซําต้นตํารับของฮ่องกง ( 3 )
(สําหรับท่านที่ซื้อ Option นั่งกระเช้า NGONG PING ไหว้พระใหญ่โป๋หลินเพิ่มช่วงเช้านําท่านไปที่
สถานีขึ้นกระเช้าและช่วงบ่ายไกด์จะพาท่านนั่งรถไฟไปยังสวนสนุกดิสนีย์แลนด์)
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่า สุดของโลก สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ ฟรีเครื่องเล่นทุก
ชนิด เล่นกี่รอบก็ได้ ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก เพียบพร้อม
ด้วยกิจกรรม และความสนุกสนานมากมาย ที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่
เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็นจุดเริ่มต้นของถนนแห่งการเดินทางย้อนเวลาสู่ช่วงต้น
ศตวรรษที่ 19 ที่ถนนแกสลิทสตรีทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริกา เราจะพบกับขบวนพาเหรดเพื่อนชาวดีสนีย์
ที่โปรดปรานอย่าง มิกกี้เมาส์, มินนี่, โดนัลดั๊ก และ กูฟฟี่ ที่มาร่วมเต้นระบําอย่างสนุกครื้นเครงกับวงดนตรี
มาร์ชและเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้วยความร่าเริงและเบิกบาน ระหว่างทางนั้นก็จะมีร้านช้อปปิ้งอันเก๋ไก๋ให้ได้
เลือกสรรของที่ระลึกและของฝากพิเศษ ๆ จากดิสนีย์แลนด์ซึ่งมีมากกว่า 4,000 รายการ เป็นที่ตั้งของซิตี้
ฮอลล์และทางรถไฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่จะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณอย่างเพลิดเพลิน
ทูมอโรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) สนุกสนานกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย นําเสนอ
เรื่องราวของโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศ โดย
ทูมอโรว์แ ลนด์ในฮ่อ งกงดิสนีย์ แลนด์ นั้นโดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของ “อิน เตอร์กาแลคติก สเปซพอร์ต ”
หรือดิน แดนที่เชื่อมต่อระหว่ างกาแล็คซี่ ที่ในนั้น ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานที่ต่ างๆ ล้วนแต่ มี
หุ่นยนต์ ยานอวกาศและดาวเคราะห์ล่องลอยอยู่ไปมา นอกจากนี้ทูมอโรว์แลนด์ยังมีโลกอวกาศแห่ง “สเปซ
เมาเท่น ” ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้ในเวลาเพียงอึดใจเดียว การขับจานบินส่วนตัวใน “ออร์บิทรอน”
และการต่อสู้กันแบบดุเดือดใน “บัซ ไลท์เยียร์ แอสโตร บลาสเตอร์
แฟนตาซีแลนด์ (FANTASY LAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนีย์ ตื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิยาย ดินแดน
แห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศของเมืองที่จําลองมาจากในการ์ตูนของดิสนีย์ สนุกกับเรื่องราวอมตะ
ของ“ช้ างน้อ ยดัม โบ้ ” งานเลี้ย งน้ํ า ชาของคนทํ า หมวก (Mad Hatter Te กับ มิค กี้ เมาท์ ตัว การ์ ตูน อมตะ
ของดิสนีย์เป็นพิเศษ งานนี้ต้องไม่พลาดกับการสนุกสนานกับภาพยนตร์ 3a Cups) รวมถึงม้าหมุน จากเรื่อง
ซินเดอรเลลาและ“การผจญภัยของวินนี่ เดอะ พูห์ ” ส่วนใครที่ชื่นชอบมิตินอกจากนี้ในแฟนตาซีแลนด์ยังมี
“แฟนตาซีการ์เด้น” ซึ่งเป็นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดย
ผู้ที่อยู่ในนั้นจะมีโอกาสได้พบกับการ์ตูนตัวโปรดมากมายอาทิ มิกกี้ เมาส์ , มินนี่ เมาส์, วินนี่ เดอะพูห์ ,และ
เหล่าเพื่อนพ้องชาวการ์ตูนดิสนีย์มากมาย
แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น สัมผัสความเร้าใจกั บ
การผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชีย และแอฟริกา ในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ ” (Jungle River Cruise)ซึ่ง
นัก ท่ องเที่ย วจะเริ่ มต้ น การผจญภัย บนเรื อ สํา รวจที่ ล่ องไปตามแม่ น้ํา สายใหญ่หั ว ใจหลัก ของแอดเวนเจอร์
แลนด์ผ่านป่าลึกลับ ที่ทุกโค้งน้ําจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อสร้างความสนุก ให้กับ
ผู้ที่เข้าไปเยือน ไม่ว่าจะเป็น ฝูง ช้ างที่เล่นน้ําอย่างสนุกสนาน ตื่นเต้ นกับการผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด ,
หรือท่านจะล่องไปบนแพท่อนซุงข้ามแม่น้ําแห่งการผจญภัยไปยังเกาะทาร์ซานในใจกลางของแอดเวนเจอร์
แลนด์ เมื่อท่านมาถึงไต่ขึ้นไปตามขั้นบันไดไม้ที่สร้างจากชิ้นส่วนเรืออับปางและข้ามสะพานแขวนไปสู่บ้าน
ต้นไม้กลางป่าดิบของทาร์ซาน Tazan’s Tree House
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ทอยสตอรี่แลนด์ (TOY STORY LAND) มีเครื่องเล่นชนิดใหม่มาเสิร์ฟความสนุกสนาน เช่น RC RACER,
TOY SOLDIER PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็กเตอร์
พระเอกของเรื่อง WOODY ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้าด้านตะวันตก พร้อมด้วย TOY SOLDIER 3 คนคอย
คําสั่งจากวู้ดดี้ และ ไดโนเสาร์ REX ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้าด้านตะวันออก
กริ ซ ลี ย์ กั ลช (GRIZZLY GULCH) สร้ า งสรรค์พิ เ ศษสุ ด เฉพาะฮ่ อ งกงดิ สนี ย์ แลนด์ เ ท่ า นั้น เปิ ด โลก
ตะวันตก ร่วมผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน
“รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แ น่น !!! ครั้ง แรกกั บโคสเตอร์ ภาคพื้ นดิ น
หลากหลายทิศ ทาง รายรอบด้ว ยแดนเถื่ อนแปลกตา เลี้ย วเลาะผ่ า นโตรกธารน้ํ าพุ ร้ อน “ไกเซอร์ กัล ช”
(GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพื้นดิน แล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตีเหล็ก หลบสายน้ําที่สาดส่าย และ
ร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายน้ําจากเครื่องสูบลม
ของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ํา จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนที่แสนวิ เศษ มิก
กี้, มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสื้อผ้าน่ารัก และสองเพื่อนดิสนีย์ กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้า และ เคไนย์
มิสทิค พอยท์ (MYSTIC POINT) เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่สร้างภาพลวงตา
3 มิติ "การ์เด้น ออฟ วันเดอร์ส " (Garden of Wonders) สํารวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณน่าตื่นตา
จากทั่วโลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาท่าน "มิสทิค แมนเนอร์" (Mystic Manor)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ( 4 ) คูปองอาหาร
*** เวลา 15.00 น.ของทุกวัน ท่านจะพบกับขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี ซึ่งจะพบกับ
เจ้าหญิงของดิสนีย์, มิกกี้และผองเพื่อน, ตัวละครของพิกซาร์ และความบันเทิงกลางแจ้ง
*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นได้อย่างเต็มอิ่ม
ฮ่องกงพักที่ EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ
NOVOTEL NATHAN HOTEL เท่านั้น

วันที่สาม

เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮา - วัดแชกงหมิว –
ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซําต้นตํารับของฮ่องกง ( 5 )
จากนั้นนําท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน อีกหนึ่วัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง ซึ่ง มี
เทพผู้ขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพพลานามัยของเราและคนที่เรารัก ซึ่งท่าน
จะพบกับผู้คนมากมายที่นําธูป พร้อมกับของมาสักการะและแก้บนเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งจุด
สักการะที่สําคัญและเป็นที่นิยมสําหรับการขอพรเรื่องความรัก คือ เทพเจ้าหยกโหลวหรือเทพเจ้าด้ายแดง
ซึ่งจะมีอยู่ 3 องค์ องค์กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้านซ้ายเป็นเทพเจ้าสาว ด้า นขวาเป็นเทพเจ้าบ่าว และมีด้าย
สีแดงเชื่อมทั้ง 3 องค์ไว้ สําหรับวิธีการไหว้ขอพรเทพเจ้าหยกโหลว ให้เริ่มทํานิ้วสําหรับสอดด้ายแดง โดยจะ
มีป้ายกํากับบอกวิธีการตั้งอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร ที่สําคัญห้ามปล่อยด้ายหลุดมือเด็ดขาดจนกว่าจะเสร็จพิธี
หลังจากนั้น นําท่านเยี่ยมชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์รี (HKJ) ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับ
รางวัลอันดับเยี่ยม จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮํา (Kun Im Temple Hung Hom)
เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่ว ย
คุ้มครองปกปักรักษา วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่
ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย
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แต่เ ป็นวั ดเจ้าแม่ก วนอิ มที่ ชาวฮ่องกงนับถื อมาก แทบทุก วันจะมี คนมาบู ชาขอพรกัน แน่น วั ด ถ้ าใครที่ ชอบ
เสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้นนอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้า
แม่กวนอิมอีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทาง
วัดจะจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นํา
ซองแดงมาวนเหนื อ กระถางธูป หน้ า องค์ เ จ้ าแม่ ก วนอิ ม ตามเข็ ม นาฬิ ก า 3 รอบ และเก็ บ ซองแดงนั้ น ไว้ ซึ่ ง
ภายในซองจะมีจํานวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชคถ้าหากเราประสพความสําเร็จเมื่อมีโอกาส
ไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทําบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกัน
มากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่นๆ ตลอดทั้ง ปีเพื่อขอซองแดงจากเจ้าแม่
กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่นไหว้จ ากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวั ด
ไม่ได้ เตรีย มซองแดงไว้ให้เ นื่องจากไม่ ได้อยู่ ในหน้ าเทศกาล) แล้ว ก็ใส่ธ นบัตรตามฐานะและศรั ทธา เขีย น
จํานวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ แล้วก็ไหว้ด้วยพิธีเดียวกัน ถ้าประสพความสําเร็จตามที่
มุ่งหวังค่อยกลับมาทําบุญที่นี่ในโอกาสหน้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 6 )
จากนั้นนําท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) หนึ่งในวัดยอดนิยมของฮ่องกง
ทีป
่ ระชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ด้านในศาลมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจําวัด
แห่งนี้ เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเป่าเรื่องร้ายๆออกไป และ
วัดแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ที่นิยมสําหรับท่านที่ต้องการแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีการไหว้ขอพรจากท่านแชกงนั้น
ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่าน แล้วอธิษฐานขอพรพร้อมกับมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ
จากนั้น ทําพิ ธีหมุน กัง หันแห่งโชคชะตา หรื อที่เรียกว่า "กังหันนํ าโชค" เพื่ อหมุนรับแต่ สิ่งดีๆ เข้ ามาในชีวิ ต
โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ มีดังนี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ให้ตีกลอง 3 ครั้ง เพื่อให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน และให้พรนั้นสมประสงค์

หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ถนนสาย ช้อปปิ้งแบรนด์เนมหรู (CANTON ROAD) แบรนด์เนมทุกแบบทุก
ประเภท รวมระดมพลกันอยู่บนถนนเส้นนี้ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดถนนสายนี้ ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ตามอั ธยาศั ย อาทิ เ ช่น Omega, Tudor, Rolex, Armani, Joyce, Dolche & gabbana, Burberry ,
Longchamp, DKNY, H&M, Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior,
Bonjour, PRADA, CHANEL รวมถึงแบรนด์รองเท้า New balance, Onitsuka tiger ฯลฯ ส่วนท่านที่ต้องการ
ซื้อสินค้าประเภทน้ําหอม เครื่องสําอางค์ ท่านสามารถข้ามถนนมาซื้อได้ที่ Duty Free Shop (DFS)
*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้จุใจ
*** กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน
***คณะเดินทางไฟล์ทบิน CX613
***คณะเดินทางไฟล์ทบิน CX703
***คณะเดินทางไฟล์ทบิน CX709

เวลา 18.35-20.35***
เวลา 19.50-21.50***
เวลา 22.25-00.20***

ออกเดินทางกลับโดย สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX) / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2
โดยสวัสดิภาพ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสําคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ
(กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กั บเงื่อนไขสายการบิน)
 ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง
 ค่าน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด
(สายการบินคาเธย์แปซิฟิก จํากัดน้ําหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม/ท่าน ท่านละไม่เกิน 2 ใบ
ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม/ท่าน)
 ค่าภาษีน้ํามัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสิร์ฟ
ฯลฯ
 ค่าทําหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
(บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการใบกํากับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ)
 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 3 วัน 60 ดอลล่าร์
ฮ่องกง เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก / หัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ําใจของท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ําใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป)

เอกสารที่ต้องใช้
 พาสปอร์ตไทยอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนถ่ายเอกสารสําเนาหน้าพาสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนมายังบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจํา 50 เปอร์เซ็นต์
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
***กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันที่ 5-7, 6-8, 10-12, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17 และ 16-18 เม.ย. 62***
รวมถึงกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด กรุ๊ปเหมาส่วนตัว และกรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุ๊ปแล้ว***
***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น***

กรณีคณะออกเดินทางได้
 คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
 คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 4 - 9 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์แต่มีไกด์รอรับที่สนามบินฮ่องกง)
 คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ไม่ถึง 1 - 3 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

เงื่อนไขการให้บริการ
 ***สํารองที่นั่งพร้อมชําระค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท*** หากยังไม่ชําระค่ามัดจําถือว่าการจองไม่สมบูรณ์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สําหรับผู้ที่วางมัดจําก่อน ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 10 วัน
 กรุ๊ปจอยหน้าร้านจํานวนผู้เดินทางขั้นต่ํา ผู้ใหญ่ 4 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ในกรณีที่ผู้เดินทาง (บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 4 ท่าน
 เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นสําคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้)
 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะ ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจํา 50 เปอร์เซ็นต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
100% เต็มของราคาทัวร์
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ต้องการการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และกรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกการ
ขายจากซีรีย์ทัวร์จะไม่มีการคืนมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
**ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจํา เพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

หมายเหตุ
 รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคํานึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

***ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้นําพาการเดินทางในครั้งนี้***

