เจ้าแม่ทับทิม ... เทพเจ้าประจาตัวในวัดหยู่นหยู่น ... เจ้าพ่อแชกง
เจ้าแม่กวนอิ มฮ่ องฮา ... เจ้าพ่อกวนอู ... เจ้าแม่กวนอิ มรีพลัสเบย์
เจ้าพ่อหวังต้าเซียน ... วัดชีชิหลิน ... พระใหญ่วัดโป่หลิน
พิเศษ...เป็ ดย่างต้นตารับฮ่ องกง***
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วันแรก
10.30 น.

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ Mสายการบิ น
คาเธย์ แปซิ ฟิคเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
13.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิคเที่ยวบิ นที่CX614 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
16.45 น ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
ั่
นาท่านสู่ฝงเกาลู
นฮ่องกงตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูต่ ดิ กับ
ั ่ นตก ห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็ นเพียง
มณฑลกว่างตง(กวางตุง้ ) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝงตะวั
หมูบ่ า้ นประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอาเภอซินอัน เมืองเซินเจิน้ หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่ น เกาะ
ฮ่องกงและเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลาดับ ต่อมาภายหลัง ในปี 1898
อังกฤษได้ทาสัญญา‘เช่าซือ้ ’พืน้ ทีท่ างตอนใต้ของลาน้ าเซินเจิน้ ซึง่ ปจั จุบนั เรียกว่า‘เขตดินแดนใหม่’รวมทัง้
เกาะรอบข้าง ซึง่ มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมือ่ ครัง้ อังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั
พักที่ SILKA TSUEN WAN HOTEL / PANDA HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่สอง ไหว้พระ 6 วัด-ช้อปปิ้ ง-Avenue of Star&Symphony of Lights
เช้า
รับประทานอาหารแบบติ๋ มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่านไปไหว้เจ้าแม่ทบั ทิ ม ที่วดั เทียนโห่วTin HuaTempleShuan Wan (1)เพื่อช่วยคุม้ ครองการ
เดินทางให้ปลอดภัยหรือเรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรือเทพีแห่งท้องทะเล มีความสามารถพิเศษ
เหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางทะเล
นาท่านไหว้เทพเจ้าประจาตัวที่วดั หยู่นหยู่นYuen Yuen Institute (2)สักการะพระบรมศาสดาของพุทธ
เต๋า และขงจือ้ ไหว้ไท้ส่วยเอีย้ เทพเจ้าคุม้ ครองดวงชะตา ในวัดทีม่ ฮี วงจุย้ ดีทส่ี ุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง และถือ
ว่าเป็นศูนย์รวมทางศาสนาขนาดใหญ่ เพราะเป็ นวัดเดียวในฮ่องกงทีบ่ ชู าศาสนาพุทธ เต๋าและขงจือ้ จุดเด่น
อยูท่ ว่ี หิ ารหรือหอฟ้า สร้างด้วยหินธรรมชาติดา้ นหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขา ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วย
มังกรเขียวเป็นวัดทีส่ วยงามและมีขนาดใหญ่ อยูบ่ ริเวณเนินเขาใกล้หมูบ่ า้ นโลไว และวัดนี้เคยเป็นสถานที่
ถ่ายทาละครกีเ่ พ้าอีกด้วย
นาท่านไปไหว้หลวงพ่อแชกง ที่วดั แชกงหมิ ว หรือวัดกังหันนาโชค (3)ขึน้ ชื่อลือชาในเรือ่ งความ
ศักดิ ์สิทธิ ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สนิ เงินทอง และวัดแชกง ยังเป็นทีม่ าของจีก้ งั หันนาโชคทีม่ ชี ่อื เสียงของ
วงการการท่องเทีย่ วฮ่องกง ทีไ่ ม่ว่าทัวร์ไหนทีม่ าฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิน้ นี้ เพื่อ
เสริมสร้างบารมีและศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิน้ นาท่านเยีย่ มชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ ทีข่ น้ึ ชื่อของฮ่องกง
พบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ ม
นาท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิ มฮ่องฮาKun Im Temple (4)เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งใน
ฮ่องกงขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสตั ว์แห่งความเมตตาช่วยคุม้ ครองและปกปกั รักษา
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านไปไหว้เจ้าพ่อกวนอู Kuan Au Temple ที่ฝงฮ่
ั ่ องกง (5)ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความ
เข้มแข็งเด็ดเดีย่ วองอาจไม่ครันคร้
่ ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมันคงดั
่ งขุ
่ นเขา มีสติปญั ญาเลอเลิศมากและ
ไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลีย่ งพล้าแก่ฝา่ ยตรงข้ามและ
ให้เกิดความสมบูรณ์ดว้ ยคนข้างเคียงทีซ่ ่อื สัตย์หรือบริวารทีไ่ ว้ใจได้นนเอง
ั่
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นาท่านเดินทางสู่หาดทรายรีพลัสเลย์ ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิ ม (6)พระโพธิสตั ว์แห่งความเมตตาทีน่ ่มี ี
ชื่อเสียงในเรือ่ งของการของบุตร ไหว้ไฉ่ซง้ิ เอีย้ ขอพรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อกันว่า
ข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึน้ 3 ปี
อิสระช้อปปิ้งทีย่ ่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธานซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัวทุ
่ กมุมโลก ท่านจะ
ได้เลือกซือ้ สินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิม่ จุใจ
ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด
ศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ุณต้องการ ศูนย์การค้าทีก่ ว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสือ้ ที่
จาหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติช่อื ดังจากทัวทุ
่ กมุมโลก อีกทัง้ ยังเป็นทีท่ ค่ี ุณสามารถจะ
อิม่ เอมกับอาหารชัน้ เลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง
หรือเลือกช้อปปิ้งที่โอ
เชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นาทีม่ ใี ห้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ
ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี
Toy’s Us พร้อมชมโชว์ยงิ แสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กนั ตามจังหวะเสียงเพลง
Symphony of Lightsความมหัศจรรย์เริม่ ต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคืน การแสดงมัลติมเี ดียสุดยอด
ตระการตาซึง่ เป็ นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพืน้ ทีอ่ าคารตึกระฟ้าสําคัญต่างๆ ทีต่ งั ้ อยูส่ องฟากฝงั ่
ของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึง่ เพียงกดสวิตช์กจ็ ะส่องแสงสว่าง
ตระการตาเป็ นสีต่างๆ
แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง***อิ สระอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย***
พักที่SILKA TSUEN WAN HOTEL / PANDA HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่สาม ไหว้พระ 3 วัด-ช้อปปิ้ ง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหาร แบบติ๋ มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่านไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน (7)คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี
มีช่อื เสียงในเรือ่ งของสุขภาพ
แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีนร้านหยก
ซึง่ คนจีนถือเป็นเครือ่ งรางและ
เครือ่ งประดับติดตัว
นาท่านไหว้ที่วดั ชีชิหลิ น Chi Lin Nunnery (8)สักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธิสตั ว์ และเทพยดาสาคัญ
ต่างๆ ในสานักชีของพระพุทธศาสนามหายานทีใ่ หญ่สุดในภูมภิ าคเอเชีย
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านไหว้พระใหญ่วดั โป่ หลิ น (9)ซึ่งตัง้ อยู่ที่เกาะลันเตาขอพรเพื่อความเป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ องค์พระ
สร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนิน
เขาเบือ้ งล่างบริเวณทะเลจีนใต้ นาท่านนัง่ กระเช้า Ngong ping 360จากตุงชุงสู่ทร่ี าบนองปิง เป็นกระเช้าที่
ยาวทีส่ ุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณีกระเช้าปิดจะใช้รถโค้ชขึน้
แทน) และอิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมทีC่ ity gate Outletเป็นตึกทีข่ ายแต่สนิ ค้าราคาลดพิเศษ
50-80% ขึน้ ไป ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายีห่ อ้ เช่นNike, Adidas, Roots, Puma,
Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocsและชัน้ ใต้
ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิคเที่ยวบิ นที่ CX617 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
23.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
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ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ
อัตราค่าบริ การ
ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก เสริ ม

ราคาเด็ก ไม่เสริ ม

พักห้องละ 2-3
ท่าน

เตียง
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

เตียง
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ ม

วันเดิ นทาง

ไฟล์บิน

14-16 ก.พ.

CX614 1305-1645
CX617 2100-2335

16,999

16,999

16,999

4,000

28 ก.พ.-2 มี.ค.

CX614 1305-1645
CX617 2100-2335
CX614 1305-1645
CX617 2100-2335
CX614 1305-1645
CX617 2100-2335
CX614 1305-1645
CX617 2100-2335
CX614 1305-1645
CX617 2100-2335

16,999

16,999

16,999

4,000

16,999

16,999

16,999

4,000

16,999

16,999

16,999

4,000

16,999

16,999

16,999

4,000

16,999

16,999

16,999

4,000

7-9 มี.ค.
14-16 มี.ค.
21-23 มี.ค.
28-30 มี.ค.

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ(ตั ๋วกรุป๊ ) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม) /
ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่า
ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน***/ ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนี ยม
กระเป๋าเดินทางทีน่ ้ํ าหนักเกิน 30 กก. / ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ /
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตัง้ แต่ทาํ การจองกรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี / ค่า
ภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
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2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
เอกสารที่ใช้ ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทางทีม่ วี นั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ํ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ํามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือ่ ท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
7.
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าว
คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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