เกาะลันเตา ขึนกระเช้านองปิ ง นมัสการพระใหญ่โป๋ หลิน
ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND”
นังรถรางพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
อ่าวรีพลั ส์เบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอีย
ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนําโชค วัดแชกงหมิว
ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ชมการแสดงแสง สี เสียง ยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
พิเศษ! อิมอร่อยหลากหลายเมนู ซีฟู้ดสุดฟิ นส์

โดยสายการบินหรู CATHAY PACIFIC (CX)

การันตีพกั สบาย โรงแรมระดับ 4 ดาว
ใจกลางเมืองฮ่องกง ย่านช้อปปิ งจิ มซาจุ่ย ติดถนนนาธาน
PRUDENTIAL HOTEL

กําหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ
เด็ก 1 ท่านพักกับ เด็ก 1 ท่านพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง) (ไม่เสริมเตียง)

กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดเทียวบิน

ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน

7-9 มีนาคม 2563

ขาไป CX616 (06.35-10.15)
ขากลับ CX757 (20.25-22.35)

20,900

8,000

19,900

18,900

14-16 มีนาคม 2563

ขาไป CX616 (06.35-10.15)
ขากลับ CX757 (20.25-22.35)

20,900

8,000

19,900

18,900

21-23 มีนาคม 2563

ขาไป CX700 (08.20-12.10)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

20,900

8,000

19,900

18,900

28-30 มีนาคม 2563

ขาไป CX700 (08.20-12.10)
ขากลับ CX617 (21.35-23.30)

20,900

8,000

19,900

18,900

วันแรก

พักเดียว

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิ ง & พระใหญ่โป๋ หลิน – ซิตีเกท เอาท์เลต SYMPHONY OF LIGHT

คณะเดินทางเทียวบินที CX616 นัดหมาย เวลา 04.00 น.
04.00 น.
06.35 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู 6 แถว M
เคาน์เตอร์สายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) พบเจ้ าหน้ าทีจากทางบริษัทและหัวหน้ าทัวร์คอยต้ อนรับ
และอํานวยความสะดวกแก่ท่านในด้ านตัวเครืองบินและสัมภาระในการเดินทาง
นําทุกท่านลัดฟ้ าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทียวบินที CX616 / บริการอาหารร้อนและเครืองดืมบนเครือง

10.15 น.

การเดินทางใช้เวลา 3 ชัวโมง ถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง CHECK LAP KOK สนามบินแห่ งใหม่ททัี นสมัย
ด้ วยเทคโนโลยีและสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ผ่านพิธกี ารตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้ าเมือง

คณะเดินทางเทียวบินที CX700 นัดหมาย เวลา 05.30 น.
05.30 น.
08.20 น.
12.10 น.

กลางวัน

คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู 6 แถว M
เคาน์เตอร์สายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) พบเจ้ าหน้ าทีจากทางบริษัทและหัวหน้ าทัวร์คอยต้ อนรับ
และอํานวยความสะดวกแก่ท่านในด้ านตัวเครืองบินและสัมภาระในการเดินทาง
นําทุกท่านลัดฟ้ าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทียวบินที CX700 / บริการอาหารร้อนและเครืองดืมบนเครือง
การเดินทางใช้เวลา 3 ชัวโมง ถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง CHECK LAP KOK สนามบินแห่ งใหม่ททัี นสมัย
ด้ วยเทคโนโลยีและสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ผ่านพิธกี ารตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้ าเมือง

หลังจากนัน นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้ นนองปิ ง” ตังอยู่บนเกาะลันเตา เป็ นหนึงในสถานทีท่องเทียวทีสําคัญของ
ฮ่องกง โดยนําท่านนัง กระเช้าไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ข้ ามเขาหลายลูกทีมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร
โดยเริมขึนกระเช้ าจากสถานีตุงซุงมุ่งหน้ าไปยังปลายทางทีหมู่บ้านนองปิ ง เลือนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยาน
ลันเตาเหนื อ รวมระยะเวลา 25 นาที จากมุ มมองด้ านบนขณะนังกระเช้ าลอยฟ้ านัน ท่านจะสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ชืนชมทิวทัศน์และภูมิประเทศได้ เกือบทุกๆส่วนของเกาะลันเตา ที
เต็มไปด้ วยภูเขาและความเขียวขจีของป่ าไม้ ตังแต่จากใจกลางเมืองตุงชุงไปจนถึงหมู่บ้านนองปิ งเลยทีเดียว ทัง
ยังสามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิประทับกลางแจ้ งองค์ใหญ่ทีสุดในโลกได้ อีกด้ วย จากนันนําท่านเดิน
ทางผ่านหมู่ บ้า นนองปิ ง ซึงจะมีร้านค้ า ร้ านขายของฝาก ของทีระลึกต่างๆ ตังอยู่เรียงรายตลอดสองข้ างทาง
แล้ วมุ่งหน้ าต่อไปยังทางขึนบันได 268 ขัน เพือขึนสู่ พระพุทธรูปเที ยนถาน ซึงประดิษฐานอยู่คู่กับวัดโป๋ หลิน
มาเป็ นเวลาช้ านาน มีความสูงเหนือระดับนําทะเล 371 เมตร องค์พระสร้ างขึนจากการเชือมแผ่นทองสัมฤทธิถึง
200 แผ่น หนัก 250 ตัน และสูง 34 เมตร รวมมูลค่าในการก่อสร้ างกว่า 60 ล้ านเหรียญฮ่องกง องค์พระนังอยู่
บนฐานกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ซ้ายไว้ บนตัก พระเนตรมองลงมาด้ วยความเปี ยมเมตตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 1 )

จากนัน นําท่านเดินทางสู่ห้าง CITYGATE OUTLET ศูนย์การค้ าในรูปแบบของ OUTLET MALL ทีมีขนาด
ใหญ่ทสุี ดของฮ่ องกง แหล่งช้ อปปิ งยอดนิยมของเหล่านักช้ อปและนักท่องเทียว โดยรวบรวมร้ านค้ า OUTLET
ของเหล่าแบรนด์ดังทังหลายไว้ อย่างครบครันกว่า 90 แบรนด์ อาทิเช่น MICHAEL KORS, COACH, FILA
OUTLET, ADIDAS OUTLET, PUMA OUTLET, NIKE OUTLET, BALLY, GUESS, PANDORA,
SWAROVSKI, KATE SPADE, BURBERRY และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมากมาย โดยยกขบวนกันมาลด
ราคาสูงสุดถึง 70% ให้ ท่านได้ เลือกช้ อปอย่างเต็มอิม
***กรุณาตรงต่ อเวลานัดหมาย เพือเดินทางไปชม SYMPHONY OF LIGHT***
จากนัน นําท่านเดินทางผ่านเส้ นทางไฮเวย์อนั ทันสมัยข้ ามสะพานแขวนซิงหม่ า (TSING MA BRIDGE) ซึงเป็ น
สะพานแขวนสองชันทียาวทีสุดในโลก โดยมีความยาวทังหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชือมต่อระหว่างฮ่ องกง
อิน เตอร์ เนชั นนอลแอร์ พอร์ ตกับตัว เมือ งฮ่ องกง ตัว สะพานชั นบนจะเป็ นทางให้ รถยนต์วิง ส่วนชั นล่ างเป็ น
เส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานแขวนซิงหม่า
นี ได้ ถูกคัดเลือกให้ เป็ นสัญลักษณ์ของคู่รักทัวโลกอีกด้ วย แล้ วนําท่านเดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรียเพือชมการ
แสดง SYMPHONY OF LIGHT ซึงเป็ นการแสดงแสง สี เสียง กลางแจ้ งทีใหญ่ทสุี ดในโลกทีถูกบันทึกโดย
“กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” โดยตึกต่างๆทังในฝังฮ่องกงและเกาลูนกว่า 40 แห่ ง จะเปิ ดไฟพร้ อมกันอย่ างสว่าง
ไสว ร่วมด้ วยการยิงไฟเลเซอร์ประกอบเพลง โดยจะแสดงเพียงวันละ 1 รอบ ในเวลา 20.00 น. และจะใช้ เวลา
ในการแสดงประมาณ 15 นาที

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT ( 2 )

จากนันนําท่านเดินทางเข้ าเช็คอิน สู่ทพัี กสุดสบายกับโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว ใจกลางเมืองฮ่องกง พร้ อมมอบ
อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือหากท่านต้ อ งการชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงยามราตรีหรือเดินช้ อปปิ ง
เลือกซือสินค้ า ท่านสามารถเริมต้ นเดินช้ อป ชิม ชิลล์ ได้ ตังแต่บริเวณด้ านหน้ าโรงแรมเป็ นต้ นไปได้ ทนั ที

ฮ่องกงพักที

วันทีสอง

เช้า

PRUDENTIAL HOTEL
Address: 222 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong
Website: www.prudentialhotel.com Tel. (+852) 2311-8222

สวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ เต็มวัน!

รับประทานอาหารเช้าแบบติ มซําต้นตํารับของฮ่องกง ( 3 )
จากนัน นําท่านเดินทางเข้ าสู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND” อาณาจักรสวนสนุ กอัน
ยิงใหญ่ข องฮ่องกง พบกับ เครื องเล่นอันทันสมัยและสนุ กทีสุด ฟรี เครื องเล่น ทุกชนิด เล่ นได้ไม่ จํากัดรอบ
พร้ อมด้ วยกิจกรรมและความบันเทิงมากมาย ทีถูกเนรมิตขึนบนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้ แก่
เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เริมต้ นการเดินทางย้ อนเวลาสู่ช่วงต้ นศตวรรษที 19 ที
ถนนแกสลิทสตรีทของสหรัฐฯ พบกับขบวนพาเหรดผองเพือนชาวดิสนีย์ทมาร่
ี วมเต้ นระบํากับวงดนตรีมาร์ช
และเหล่านักเต้ นทีเต็มไปด้ วยความร่าเริง ระหว่างทางก็จะมีร้านช้ อปปิ งให้ ได้ เลือกสรรของทีระลึกจากดิสนีย์
แลนด์ซึงมีมากกว่า 4,000 รายการ และยังเป็ นทีตังของซิตีฮอลล์และทางรถไฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อกี ด้ วย

ทู มอโรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) สัมผัสประสบการณ์ใหม่ล่าสุด Ant-Man and The Wasp:
Nano Battle จัดเต็มความสนุกกับเครืองเล่นสุดลําสมัยทีจะแปลงร่างคุณให้ ตัวเล็กเท่ามด!! เพือร่วมภารกิจกับ
ซูเปอร์ฮีโร่ ในดวงใจอย่าง Iron Man, Ant-Man และ the Wasp เพือต่อสู้จากการบุกโจมตีของเหล่าวายร้ าย
จากองค์กรไฮดราทีต้ องการมาขโมยปฏิกรณ์อาร์ค (Arc Reactor) บนหอคอยสตาร์กทีเกาะเกาลูน และต้ องการ

ฮ่องกงพักที

วันทีสาม

จะโจมตีเพือเอา Data Core ซึงเป็ นทีเก็บข้ อมูลลับสุดยอดขององค์กรชีลด์ (S.H.I.E.L.D) ไปด้ วย งานนี Iron
Man และ Ant-Man and The Wasp จึงต้องการความช่วยเหลือจากคุณด้ วยเช่นกัน!
แฟนตาซี แลนด์ (FANTASY LAND) ตืนตาตืนใจกับเมืองแห่งเทพนิยาย ดินแดนแห่ งนีล้ วนเต็มไปด้ วย
สีสนั และบรรยากาศของเมืองทีจําลองมาจากการ์ตูนดิสนีย์ สนุกกับเรืองราวอมตะของ “ช้ างน้ อยดัมโบ้ ” งาน
เลียงนําชาของคนทําหมวก (Mad Hatter Tea) กับ มิคกีเมาท์ ตัวการ์ ตูนอมตะของดิสนีย์ สนุ กสนานกับ
ภาพยนตร์ 3a Cups โลดแล่นกับม้ าหมุนจากเรืองซินเดอเรลลา รวมถึง “การผจญภัยของวินนี เดอะ พูห์”
นอกจากนียังมี “แฟนตาซีการ์เด้ น” ทีออกแบบมาเป็ นพิเศษสําหรับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์โดยเฉพาะอีกด้ วย
แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND) ผจญภัยในป่ าลึกลับของเอเชียและแอฟริกา ในดินแดน
“จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) เริมต้ นการผจญภัยบนเรือสํารวจล่องไปตามแม่นาสายใหญ่
ํ
ผ่าน
เส้ นทางป่ าทีทุกโค้ งนําจะมีสิงลึก ลับคอยสร้ างความตืนเต้ นให้ กับผู้มาเยือน ตืนตาตืนใจกับสัต ว์ป่านานาชนิด
ล่องไปบนแพท่อนซุงข้ ามแม่นาแห่
ํ งการผจญภัยไปยังเกาะทาร์ซานในใจกลางของแอดเวนเจอร์แลนด์ แล้ วไต่ขึน
ไปตามขันบันไดไม้ ทสร้
ี างจากชินส่วนเรืออับปางและข้ ามสะพานแขวนไปสู่บ้านต้ นไม้ กลางป่ าดิบของทาร์ ซาน
“Tazan’s Tree House”
ทอยสตอรีแลนด์ (TOY STORY LAND) สนุกสนานกับเครืองเล่นใหม่ RC RACER, TOY SOLDIER
PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP พร้ อมพบกับคาแร็กเตอร์
พระเอกของเรือง “WOODY” ทีรอต้ อนรับท่านอยู่ททางเข้
ี
าด้ านตะวันตก และ TOY SOLDIER 3 นายทีรอรับ
คําสังจากวู้ดดี รวมถึงไดโนเสาร์ REX ทียืนต้ อนรับท่านอยู่ททางเข้
ี
าด้ านตะวันออก
กริซลีย ์ กัลช (GRIZZLY GULCH) พิเศษเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ทีเดียวในโลกเท่านัน!! ผจญภัยไป
กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถือน “บิก กริซลีย์ เมาท์เทน รั นอะเวย์ ไมน์ คาร์ ส (Big Grizzly Mountain
Runaway Mine Cars) โคสเตอร์ภาคพืนดินหลากหลายทิศทาง รายรอบด้ วยแดนเถือนแปลกตา เลียวเลาะผ่าน
โตรกธารนําพุร้อน “ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ทีพวยพุ่งสะเทือนทัวทังพืนดิน แล้ วมาเยียมบ้ านช่าง
ตีเหล็ก ร่วมเฮฮาจ้ องหาเพือนใหม่ เล็งแล้ วพ่นสายนําจากเครืองสูบลม สนุกสนานกันแบบเย็นฉํา
มิสทิค พอยท์ (MYSTIC POINT) สัมผัสความลึกลับของคฤหาสน์หรู “Mystic Manor” โดยการนังรถ
สํารวจ “The Mystic Magneto-Electric Carriage” เพือชมของสะสมของลอร์ดเฮนรี มิสทิค โดยมีเจ้ าลิงน้ อย
Albert เป็ นผู้นําทางเข้ าสู่โลกแห่ งการผจญภัย ต่ อด้ วยการเดินสํารวจในสวนหย่ อมทีเต็มไปด้ วยวัตถุโบราณที
สร้ างจากภาพลวงตา 3 มิติ “การ์เด้น ออฟ วันเดอร์” (Garden of Wonder)
*** ในเวลา 15.30 น. ท่านจะได้พบกับขบวนพาเหรดชุด FLIGHTS OF FANTASY PARADE ทียกทัพ
ขบวนเจ้าหญิง มิกกีมินนีและผองเพือน รวมถึงคาแร็กเตอร์จากพิกซาร์ มาเริงร่ากันอย่างมากมาย
***อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพือให้ท่านสนุ กสนานเพลิดเพลินกับเครืองเล่นได้อย่างเต็มอิม***
***กรุณาตรงต่ อเวลานัดหมาย เพือเดินทางกลับสู่ทีพัก***
PRUDENTIAL HOTEL
Address: 222 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong
Website: www.prudentialhotel.com Tel. (+852) 2311-8222

(นังรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด)– อ่าวรีพลั ส์เบย์ –
ฮ่องกงจิ วเวลรี – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ งถนนแบรนด์เนม –
ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติมซําต้นตํารับของฮ่องกง ( 4 )
หลังจากนัน นําท่านเดินทางโดย รถรางพีคแทรม ขึนสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุ ดชมวิวทีสูงทีสุดของฮ่องกงกับ
ความสูง 396 เมตรเหนือระดับนําทะเล จากจุ ดนี ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึ
งดงามของ กพีคทาวเวอร์
อาคารรูป ร่ างครึงวงกลมทีมีเอกลั กษณ์โดดเด่นทีสุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาะเกาลู
เกาลูนทังเกาะได้ อ ย่ างชั ด เจน
พร้ อ มตืตืนตาตืนใจกับ ตึกระฟ้ าทีสูงตระหง่ านและอาคารต่างๆ ทีก่ อสร้ างตามหลัก ฮวงจุ้ ย อาทิ ตึกเซ็น ทรั ล
พลาซ่า ตึก ไชน่าแบงค์ และตึกอืนๆ อันเป็ นทีตังของธุร กิจชันนําของฮ่ อ งกง พร้ อมทังถ่ายภาพกับวิวสวยสุด
ประทับใจ และเลือกซือของทีระลึกของฮ่องกงจากร้ านค้ าภายในอาคารเดอะพีค และในบริ
และ
เวณเดียวกันนัน ยังมี
พิพิธภัณฑ์ม าดามรุสโซ ซึงเป็ น พิพิธภัณฑ์หุ่ นจําลองเสมือนจริงของเหล่าดารา นักแสดง และผู้ มีชือเสียงของ
ฮ่องกงและทัวโลกให้ เข้ าเยียมชมอีกด้ วย (ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ท่านต้องเสียค่าตัวเข้าชมเอง
ชมเอง) จากนัน นํา
ท่านสู่ “อ่าวรีพลั ส์เบย์” เริมต้ นขอพรกับ “องค์เจ้ าแม่กวนอิม” ปางประทานพรทีชาวฮ่องกงเชือว่าศักดิสิทธิ
มาก องค์ท่านมีความประณีตงดงามตังอยู่บนฐานบัว ขอพรต่
ขอพร อกับ “เจ้ าแม่ ทับ ทิม” เพือเป็ นทียึดเหนียวจิตใจ
และขอให้ การเดินทางทุกครังปลอดภัย พร้ อมสักการะขอพรเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภ “ไฉ่
ไฉ่ซิ งเอีย” ทีเชือกันว่า หาก
ใครได้ มาสัมผัสองค์ท่านจะได้ รับแต่เงิน ทอง กลับบ้ าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้ วกํามาใส่ใน
กระเป๋ าของตัวเอง เสมือนเป็ นเคล็ดว่าให้ เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋ าของเรา แล้ วลูบก้ อนทองทีอยู่ด้านข้ าง
องค์ท่านแล้ วกํามาใส่กระเป๋ าของตัวเองอีกครัง ส่วนท่านใดทีมีบุตรยากหรือ แต่งงานแล้ วยังไม่มีบุตร ให้ มาขอ
พร “องค์สงั กัจจาย(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกือบทุกคน แล้ วเดินข้ าม “สะพานต่ออายุ”
ซึงชาวฮ่องกงเชือกันว่าการข้ ามสะพานนีจะสามารถต่ออายุได้ เมือข้ ามสะพานมาแล้ วจะเป็ นลานกว้ างทีเต็มไป
ด้ วยเซียนและเทพเจ้ ามากมาย หนึงในนันคือ “องค์เทพจันทราหรือเทพเจ้
เจ้ าแห่ งความรัก” องค์ท่านจะมีหนวด
เครายาวๆ ในมือท่านถือหนังสือเล่มใหญ่ ข้ างๆองค์ท่านจะมีหินสีดาํ ก้ อนโตต ให้ อธิษฐานแล้ วทําการลูบก้ อนหิน
เชือว่าจะนําพาให้ พบคู่ ส่วนท่านทีมีคู่อยู่แล้ วเมือไหว้ ขอพร
อพรองค์ท่านแล้ วก็จะช่วยให้ คความรั
วาม กมันคงและยาวนาน
หลังจากนัน นําท่านเยียมชมโรงงาน ฮ่องกงจิ วเวลรี (HKJ) ต้ นตํารับงานดีไซน์แหวนเพชรกังหันทีขึนชือของ
ฮ่องกง และได้ด้ รับรางวัลอันดับเยียม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 5 )

หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che
Che Kung Temple) หนึงในวัดดังของฮ่องกง
ทีประชาชนให้ ความเลือมใสศรัทธามาเนินนาน ด้ านในศาลจะมีมีรูปปันสูงใหญ่ของท่านแชกงซึงเป็ นเทพประจํา
วัดแห่ งนี เชือว่าองค์ท่านศักดิสิทธิในการขอพรด้ านโชคลาภ เสริมความเป็ นสิริมงคล ปั ดเป่ าเรืองร้ ายๆออกไป
และวัดแห่งนี ยังเป็ นสถานทีทีนิยมสํ
ยมสําหรับท่านทีต้ องการแก้ ปีชงอีกด้ วย โดยวิธีการไหว้ ขอพรจากท่านแชกงนัน
ท่านจะต้ องเข้ าไปยืนอยู่เบืองหน้ ารูปปั นของท่าน แล้ วอธิษฐานขอพรพร้ อมกับมองหน้ าท่านอย่างมุ่งมันตังใจ
จากนันให้ ท่านทําพิธหี มุน “กักังหันแห่งโชคชะตา
โชคชะตา” หรือ "กังหันนําโชค" เพือหมุนรับแต่สงดี
ิ ๆ ให้ เข้ ามาในชีวิต
โดยความหมายของใบพัดทังสี มีดงั นี
ใบที 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
ใบที 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที 4. คิดหวังสิงใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
เมือหมุนกังหันเสร็จแล้ว ให้ตี กลอง 3 ครัง เพือให้เป็ นทีรับรูท้ วกั
ั นทังฟ้
งฟ้าดิน และให้พรนันสม
นสมดังประสงค์

หลังจากนันนําท่านเดิ
เดินทางไปสักการะขอพร เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซี ยน อีกหนึงวัดดังของฮ่องกง
วัดแห่งนีมีเทพผู้ขึนชือและศั
และศักดิสิทธิในการขอพรด้
การขอพรด้ านสุขภาพพลานามัย โรคภัยไข้ เจ็บ ทังสุขภาพของตัวเราเอง
คนในครอบครัว และคนที
คนทีเรารัก ซึงท่านจะได้
นจะ พบเห็นผู้คนมากมายนําธูปพร้ อมกับเครืองบูชาต่างๆ
งๆมาสักการะ
และแก้ บนเป็ นจํานวนมาก นอกจากนียังมีอีกหนึงจุดสักการะทีเป็ นทีนิยมสําหรับการขอพรในด้
การ
านความรัก คือ
เทพเจ้าหยกโหลวหรือเทพเจ้าด้ายแดง ซึงมีอยู่ทงหมด
ั
3 องค์ องค์กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้ านซ้ ายเป็ นเทพ
เจ้ าาสาว
สาว ด้ านขวาเป็ นเทพเจ้ าบ่าว โดยจะมีด้ายสีแดงเชือมทัง 3 องค์ไว้ สําหรับวิธีการไหว้ ขอพรเทพเจ้ าหยก
โหลวนัน ให้ ท่านเริมทํานิวมืมือสําหรับสอดด้ ายแดงตามป้ ายกํากับบอกวิธีการทีตังอยู่ ณ บริเวณจุ ดขอพร สิงที
สําคัญทีสุด คือ ห้ ามปล่อยให้ ดด้้ ายหลุดมือเป็ นอันขาดจนกว่าจะเสร็จพิธี

จากนัน นําท่านเดินทางสู่ถนนสาย ช้อปปิ งแบรนด์เนมหรู (CANTON ROAD) มอบอิ
มอบ สระท่านเลือกซือสินค้ า
แบรนด์เนมตามอัธยาศัย ซึงแบรนด์
แบรนด์เนมทุกแบรนด์รวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นนีตังแต่ต้นจนสุดสาย ไม่ว่าจะเป็ น
OMEGA, TUDOR, ROLEX,
ROLEX ARMANI, JOYCE, DOLCHE & GABBANA, BURBERRY, PRADA,
LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, COACH, GUCCI, LOUIS VUITTON,
DIOR, MIU MIU, BONJOUR, CHANEL รวมถึงรองเท้ า NEW BALANCE, ONITSUKA TIGER ฯลฯ
ส่วนท่านทีต้ องการซือสินค้ าประเภทนําหอม เครืองสําอางค์ ท่านสามารถซือได้ ท ี Duty Free Shop (DFS)

*** กรุณาตรงต่ อเวลานัดหมาย เพือเดินทางสู่สนามบิน***

คณะเดินทางเทียวบินที CX757
20.25 น.
22.35 น.

ออกเดินทางกลับโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) เทียวบินที CX757 / บริการอาหารร้อนและ
เครืองดืมบนเครือง
ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชัวโมง ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาเข้า ชัน 2 โดยสวัสดิภาพ

คณะเดินทางเทียวบินที CX617
21.35 น.
23.40 น.

ออกเดินทางกลับโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) เทียวบินที CX617 / บริการอาหารร้อนและ
เครืองดืมบนเครือง
ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชัวโมง ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาเข้า ชัน 2 โดยสวัสดิภาพ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม
ทังนีถือเป็ นเอกสิทธิของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีมอบความไว้วางใจให้ทางบริษทั ฯ เป็ นผูน้ าํ พาในการเดินทางครังนีค่ะ
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับพร้ อมคณะชันทัศนาจรตามรายการ
(กรณีอยู่ต่อต้ องเสียค่าเปลียนแปลงหรือต้องซือตัวเดียวทังนีขึนอยู่กับเงือนไขสายการบิน)
 ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง
 ค่านําหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 ค่าทีพักตามระบุในรายการพักห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุหรือเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามทีระบุอยู่ในรายการ
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเทียวทีระบุตามรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่าง ๆ ทีระบุอยู่ในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิ เหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทังนีย่อมอยู่ในข้อจํ ากัดทีมีการตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด
(สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค จํากัดนําหนักกระเป๋ าโหลดใต้ ท้องเครือง 30 กิโลกรัม/ท่าน ท่านละไม่เกิน 2 ใบ
ถือขึนเครืองได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม/ท่าน)
 ค่าภาษีนามั
ํ น,ค่าภาษีสนามบินในกรณีทสายการบิ
ี
นเรียกเก็บเพิมก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหาร-เครืองดืมนอกเหนือรายการ
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทีระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ค่าทิปพนักงาน
เสิร์ฟ ฯลฯ
 ค่าทําหนังสือเดินทางและค่าแจ้ งเข้ า-ออกคนต่างด้ าวหรือเอกสารอืน ๆ ทีพึงใช้
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%

(บวกราคาเพิมในกรณีทท่ี านต้ องการใบกํากับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในชือบริษัท ห้ างร้ าน องค์กร ฯลฯ)
 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิน 10 ดอลลาร์ฮ่องกง และ คนขับรถ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 3 วัน 60
ดอลลาร์ฮ่องกง เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้ นเฉพาะเด็กทารก
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)

เอกสารทีต้องใช้
 พาสปอร์ตไทยอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ถ่ายเอกสารสําเนาหน้ าพาสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนส่งมายังบริษัท
(หนังสื อ เดิ น ทางต้องไม่ มี รอยขีด เขียน เปี ยกนํา หรื อประทับตราสัญ ลักษณ์อืนใด นอกเหนื อจากที ทางราชการ
กําหนดลงในหนังสือเดินทางโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลให้ท่านถูกปฏิ เสธการเดินทางเข้า-ออกประเทศได้ทนั ที)

เงือนไขการยกเลิก
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทัวร์ทังหมด
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ ามัดจํา 50 เปอร์เซ็นต์
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทงหมดในทุ
ั
กกรณี

***กรุป๊ ทีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอืนๆ กรุป๊ เหมาส่วนตัว และกรุป๊ ทีแจ้งปิ ดกรุป๊ ไปแล้ว***
***ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจํา และ/หรือ ค่าทัวร์ทงหมด
ั
ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน***

กรณีคณะออกเดินทางได้
 คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึนไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้ าทัวร์)
 คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 4-9 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้ าทัวร์ แต่มีไกด์คนไทย 100% รอรับทีสนามบินฮ่องกง)
 คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 1-3 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

เงือนไขการให้บริการ
 สํารองทีนังพร้ อมชําระค่ามัดจําท่านละ 5,000 บาท หากยังไม่ชาํ ระค่ามัดจํา บริษัทฯ จะถือว่าการจองของท่านไม่สมบู รณ์
และขอสงวนสิทธิสําหรับผู้ทวางมั
ี ดจําก่อน **ส่วนทีเหลือชําระก่อนการเดินทาง 10 วัน**
 กรุ๊ปจอยหน้ าร้ านจํานวนผู้เดินทางขันตํา ผู้ใหญ่ 4 ท่านขึนไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเลือนการเดินทางใน
กรณีทผูี ้ เดินทาง (บุคคลทีมีอายุตงแต่
ั 12 ปี ขึนไป) ไม่ครบ 4 ท่าน
 เทียวบิน ราคา และรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มี จุดประสงค์ในการเดินทางเพื อการ
ท่องเทียวเท่านัน (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สามารถเดินทางได้ )
 กรณีทสํี านัก งานตรวจคนเข้ าเมืองทังทีประเทศไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เ ดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีระบุ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีท่านถู กปฏิเ สธการเข้ าหรื อออกเมือ งจากเจ้ าหน้ าทีสํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ า หน้ าทีกรม
แรงงานทังจากประเทศไทยและต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทังสินหากท่านใช้ บริ การของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่ เทียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ กับตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
การเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีสงของสู
ิ
ญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเทียวเอง หรือในกรณีทกระเป๋
ี
าเกิดสูญหายหรือชํารุดอันเนืองมาจากสายการบิน
 ตัวเครืองบินเป็ นตัวราคาพิเศษ กรณีทท่ี านไม่เดินทางพร้ อมคณะ จะไม่สามารถนํามาเลือนวันเดินทาง หรือคืนเงิน และไม่
สามารถเปลียนชือได้
 เมือท่านตกลงชําระค่ าบริ การทัวร์ ไม่ ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่ านตัว แทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้ อตกลงต่าง ๆ ทีได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีทังหมดแล้ ว
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจํา 50 เปอร์เซ็นต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิท ธิใน
การคืนเงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
100% ในทุกกรณี
 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอืนๆ หรือช่ วงเทศกาล รวมถึงกรุ๊ปเหมาส่วนตัว ทีต้ องการันตีมัดจํากับ
สายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight, Extra Flight และ
กรุ๊ปทีแจ้ งปิ ดกรุ๊ปและยกเลิกการขายจากซีรีย์ทวั ร์จะไม่ มีการคืนมัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดในทุ
ั
กกรณี

หมายเหตุ
 รายละเอียดด้ านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความจําเป็ น หรือเพือความเหมาะสมทังปวง
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทังนีการขอสงวนสิทธิดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคํานึงผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือนไขให้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ จนเป็ นทีพอใจแล้ วจึงชําระค่ามัดจํา เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง

