• เจ้าแม่ทับทิม ... เทพเจ้าประจําตัวในวัดหยู่นหยู่น ... เจ้าพ่อแชกง
• เจ้าแม่กวนอิ มฮ่ องฮํา ... เจ้าพ่อกวนอู ... เจ้าแม่กวนอิ มรีพลัสเบย์
• เจ้าพ่อหวังต้าเซียน ... วัดชีชิหลิน ... พระใหญ่วัดโป่หลิน
วันแรก กรุงเทพฯ
- ฮ่ องกง
11.30 น. พร้อมกันที่ส นามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ T สาย
การบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
14.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดย เทีย่ วบิน EK384 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
18.05 น. ถึง สนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นําท่านสู่ ฝั่งเกาลูน ฮ่องกงตั้งอยูท่ าง
ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูต่ ิดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุง้ ) โดยมาเก๊าอยู่
ทางฝั่งตะวันตก ห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่ องกง เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นประมงเล็กๆ แห่ งหนึ่ง ในเขตอําเภอซิน
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อัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่ น เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี
1842 และ 1860 ตามลําดับ ต่อมาภายหลัง ในปี 1898 อังกฤษได้ทาํ สัญญา‘เช่าซื้อ’พื้นที่ทางตอนใต้ของลํานํ้าเซิน
เจิ้น ซึ่งปัจจุบนั เรี ยกว่า ‘เขตดินแดนใหม่ ’ รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริ เวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษ
เข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่ นเกือบสิ บเท่า
คํา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั พักที่ PANDA HOTEL / MK HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีส่ อง ไหว้ พระ 6 วัด

– ช้ อปปิ้ ง - Avenue of Star & Symphony of Lights

เช้ า รับประทานอาหาร แบบติ๋มซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านไปไหว้ เจ้ าแม่ ทบั ทิม ทีว่ ดั เทียนโห่ ว Tin Hua Tmeple Shuan Wan (1) เพื่อช่วยคุม้ ครองการเดินทางให้
ปลอดภัย หรื อเรี ยกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรื อเทพีแห่งท้องทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ
ท่านจะปกป้ องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางทะเล
นําท่านไหว้ เทพเจ้ าประจําตัวทีว่ ดั หยู่นหยู่น Yuen Yuen Institute (2) สักการะพระบรมศาสดาของพุทธ เต๋ า
และขงจื้อ ไหว้ไท้ส่วยเอี้ย เทพเจ้าคุม้ ครองดวงชะตา ในวัดที่มีฮวงจุย้ ดีที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง และถือว่าเป็ น
ศูนย์รวมทางศาสนาขนาดใหญ่ เพราะเป็ นวัดเดียวในฮ่องกงที่บูชาศาสนาพุทธ เต๋ าและขงจื้อ จุดเด่นอยูท่ ี่วิหาร
หรื อหอฟ้ า สร้างด้วยหิ นธรรมชาติดา้ นหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขา ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียว เป็ น
วัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ อยูบ่ ริ เวณเนินเขาใกล้หมู่บา้ นโลไว และวัดนี้เคยเป็ นสถานที่ถ่ายทําละครกี่เพ้าอีก
ด้วย
นําท่านไปไหว้ หลวงพ่ อแชกง ทีว่ ดั แชกงหมิง หรือวัดกังหันนําโชค (3) ขึ้นชื่อลือชาในเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์ใน
ด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง และวัดแชกง ยังเป็ นที่มาของจี้กงั หันนําโชคที่มีชื่อเสี ยงของวงการการ
ท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่วา่ ทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสิ นค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริ มสร้างบารมี
และศิริมงคลให้กบั ชีวิตด้วยกันทั้งสิ้ น นําท่านเยีย่ มชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่
ได้รับรางวัลอันดับเยีย่ ม
นําท่านไปไหว้ เจ้ าแม่ กวนอิมฮ่ องฮํา Kun Im Temple (4) เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่งในฮ่องกง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสตั ว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ ครองและปกปั กรักษา
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านไปไหว้ เจ้ าพ่ อกวนอู Kuan Au Temple ทีฝ่ ั่งฮ่ องกง (5) ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็ นสัญลักษณ์ของความ
เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมัน่ คงดัง่ ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่เคย
ประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพลํ้าแก่ฝ่ายตรงข้ามและให้เกิด
ความสมบูรณ์ดว้ ยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรื อบริ วารที่ไว้ใจได้นน่ั เอง
นําท่านเดินทางสู่ หาดทรายรีพลัสเลย์ ไปไหว้ เจ้ าแม่ กวนอิม (6) พระโพธิสตั ว์แห่งความเมตตาที่นี่มีชื่อเสี ยงใน
เรื่ องของการของบุตร ไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ยขอพรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึงเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะ
มีอายุเพิม่ ขึ้น 3 ปี อิสระช้อปปิ้ งที่ ย่ านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุก
มุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสิ นค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรื องบประมาณ
เท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่ งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้ อที่
จําหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็ นที่ที่คุณสามารถจะอิ่ม
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เอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรู เลือกอร่ อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อเลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ยน
เทอร์ มินัล แหล่งรวมสิ นค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT,
EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
สําหรับท่านที่ไม่ชอบช้อปปิ้ งก็สามารถเดินไปที่ถนน Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของ
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวดู ้ ตะวันออก อาทิ ฉี เคอะ , เหลียงเฉาเหว่ย , จางม่านอวี้,
เจ็ท ลี , มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ พร้อมชมโชว์ยงิ แสงเลเซอร์
ประกอบแสงเสี ยงสุ ดตระการตาตอบโต้กนั ตามจังหวะเสี ยงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่ มต้น
ในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุ ดยอดตระการตาซึ่งเป็ นการแสดง แสงและเสี ยงครอบคลุม
พื้นที่อาคารตึกระฟ้ าสําคัญต่างๆ ที่ต้ งั อยูส่ องฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้ประดับไป
ด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์กจ็ ะส่ องแสงสว่างตระการตาเป็ นสี ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของ
ฮ่องกง
***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** พักที่ PANDA HOTEL / MK HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีส่ าม ไหว้ พระ 3 วัด-ช้ อปปิ้ ง-กรุ งเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหาร แบบติ๋มซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านไหว้ เจ้ าพ่ อหวังต้ าเซียน (7) คนจีนกวางตุง้ จะเรี ยกวัดนี้วา่ หว่องไท่ซิน เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มี
ชื่อเสี ยงในเรื่ องของสุ ขภาพ แวะชมสิ นค้าโอท๊อปของจีน ร้ านหยก ซึ่งคนจีนถือเป็ นเครื่ องรางและเครื่ องประดับ
ติดตัว
นําท่านไหว้ ทวี่ ดั ชีชิหลิน Chi Lin Nunnery (8) สักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธิสตั ว์ และเทพยดาสําคัญต่างๆ
ในสํานักชีของพระพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านไหว้ พระใหญ่ วดั โป่ หลิน (9) ซึ่งตั้งอยู่ทเี่ กาะลันเตา ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวิต องค์พระสร้าง
จากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้อง
ล่างบริ เวณทะเลจีนใต้ นําท่านนัง่ กระเช้ า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิ ง เป็ นกระเช้าที่ยาวที่สุดใน
โลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณี กระเช้าปิ ดจะใช้รถโค้ชขึ้นแทน) และอิสระ
ให้ทุกท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมที่ City gate Outlet เป็ นตึกที่ขายแต่สินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไม่
ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายีห่ อ้ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK,
Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.50 น. เดินทางโดย สายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
23.45 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ
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อัตราค่ าบริการ***9-11, 29-31 ต.ค. / 13-15, 27-29 พ.ย. / 18-20 ธ.ค. 58
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดีย่ วเพิม่

19,999.บาท
19,499.บาท
18,999.- บาท
4,500.- บาท

***เงื่อนไขพิเศษสํ าหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่ าน ออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่ างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร
และจองห้ องพัก เพือ่ ประโยชน์ ของลูกค้ า
อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน้ าํ มัน กรุ งเทพฯ –ฮ่องกง –กรุ งเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ ป)/ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พกั 2 คืน / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่ากรุ๊ ป (กรณี ที่มีวีซ่าจีนอยูแ่ ล้วไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายได้) / ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริ การตลอด
การเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 10 HKD/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 HKD/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 HKD/คน/วัน
***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน***
ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าํ หนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษี
เชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนทีเ่ หลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง
- หนังสื อเดินทางที่มีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ ง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
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1.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้นในอนาคต ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง เพราะทางบริ ษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ าํ มันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทาง
บริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
7. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ
ร้านหยก ร้านบัวหิ มะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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