ฮ่ องกง...สายบุญ 3วัน 2คืน
กระเช้ านองปิ ง : พระใหญ่ เกาะลันเตา
ทัวร์ ฮ่องกง นัง่ กระเช้ านองปิ ง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า : ขอพรพระใหญ่เทียนถาน : เจ้ าแม่กวนอิมริมทะเล
หาดรี พสั เบย์ : ยอดเขาวิคทอเรี ยพีค : วัดแชกงหมิว : วัดหวังต้ าเซียน : สานักชีฉีหลิน : Symphony of lights :
ช้ อปปิ ง้ : ถนนเลดี ้ มาร์ เก็ต & ย่านมงก๊ ก // ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย // CityGate Outlet ➢
☺วอิร์่มอร่อยกับเมนูพเิ ศษ !! ติ่มซาต้ นตารับ // ห่านย่างเลิศรส // อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง ☺
รายการทั

วันที่

รายการ

เช้ า

1

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – อิสระ!! ช้ อปปิ ง้ ถนนเลดี ้ มาร์ เก็ต & ย่านมงก๊ ก

2

วิคตอเรี ยพีค – รี พลัสเบย์ – ร้ านจิวเวลรี่ + ร้ านสมุนไพรจีน – วัดแชกงหมิว –
วัดหวังต้ าเซียน – อิสระ!! ช้ อปปิ ง้ ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุย่ –
SYMPHONY OF LIGHTS

3

กระเช้ าลอยฟ้านองปิ ง – พระใหญ่ลนั เตา – CITY GATE OUTLET – กรุงเทพฯ

กาหนดการเดินทาง

เด็กต้ องอายุต่ากว่ า 12 ปี จึงใช้ ราคาเด็ก
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เที่ยง เย็น







✓

✓

✓

✓

✓



โรงแรมที่พกั
HOTEL SAV//
PENTA HOTEL
หรื อเทียบเท่า
HOTEL SAV//
PENTA HOTEL
หรื อเทียบเท่า

วันเดินทาง

14-16 กันยายน 2561
CX654 14.55-18.50 // CX709 22.25-00.15

20-22 ตุลาคม 2561
CX654 14.55-18.50 // CX709 22.25-00.15

26-28 ตุลาคม 2561
CX654 14.55-18.50 // CX709 22.25-00.15

16-18 พฤศจิกายน 2561
CX654 14.55-18.50 // CX709 22.00-23.55

08-10 ธันวาคม 2561
CX750 11.40-15.30 // CX703 20.00-22.10

15-17 ธันวาคม 2561
CX654 14.55-18.50 // CX709 22.00-23.55

18-20 มกราคม 2562
CX654 14.55-18.50 // CX709 22.00-23.55

25-27 มกราคม 2562
CX654 14.55-18.50 // CX709 22.00-23.55

23-25 กุมภาพันธ์ 2562
CX654 14.55-18.50 // CX709 22.00-23.55

02-04 มีนาคม 2562
CX654 14.55-18.50 // CX709 22.00-23.55

09-11 มีนาคม 2562
CX654 14.55-18.50 // CX709 22.00-23.55

16-18 มีนาคม 2562
CX654 14.55-18.50 // CX709 22.00-23.55

23-25 มีนาคม 2562
CX654 14.55-18.50 // CX709 22.00-23.55

30 มีนาคม-01 เมษายน 2562
CX654 14.55-18.50 // CX709 22.25-00.15

ผู้ใหญ่พกั 2ท่าน
ท่านละ

ราคาเด็กเสริ มเตียง
พักผู้ใหญ่ 2ท่าน+1เด็ก
ท่านละ

ราคาเด็กไม่เสริ มเตียง
พักผู้ใหญ่2ท่าน+1เด็ก
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ

14,900 บาท

14,900 บาท

13,900 บาท

5,900 บาท

15,900 บาท

15,900 บาท

14,900 บาท

5,900 บาท

15,900 บาท

15,900 บาท

14,900 บาท

5,900 บาท

15,900 บาท

15,900 บาท

14,900 บาท

5,900 บาท

18,900 บาท

17,900 บาท

16,900 บาท

5,900 บาท

15,900 บาท

15,900 บาท

14,900 บาท

5,900 บาท

15,900 บาท

14,900 บาท

13,900 บาท

5,900 บาท

15,900 บาท

14,900 บาท

13,900 บาท

5,900 บาท

15,900 บาท

14,900 บาท

13,900 บาท

5,900 บาท

15,900 บาท

14,900 บาท

13,900 บาท

5,900 บาท

15,900 บาท

14,900 บาท

13,900 บาท

5,900 บาท

15,900 บาท

14,900 บาท

13,900 บาท

5,900 บาท

15,900 บาท

14,900 บาท

13,900 บาท

5,900 บาท

15,900 บาท

14,900 บาท

13,900 บาท

5,900 บาท

~2~

วันแรก

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – อิสระ!! ช้ อปปิ ง้ ถนนเลดี ้ มาร์ เก็ต & ย่านมงก๊ ก

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู ทางเข้ าหมายเลข
7 สายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ (CX) เคาน์เตอร์ เช็คอินเอ็ม (M) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯคอย
อานวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นงั่ ก่อนออกเดินทาง
11.40 น.
นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 750
** เครื่องลาใหญ่ มีอาหารเช้ าบริการพร้ อมเครื่องดื่ม มีจอส่ วนตัวทุกที่น่ ัง **
15.30 น.
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok
**************************************************************************************
กรุณาดูเวลานัดหมายและเวลาบิน ตามเที่ยวบินและวันที่ ที่ทา่ นเลือกเดินทางค่ะ
**************************************************************************************
12.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 อาคาร
ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู ทางเข้ า
หมายเลข 7 สายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์
(CX) เคาน์เตอร์ เช็คอินเอ็ม (M) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของ
บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ น ในการ
ตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นงั่ ก่อนออกเดินทาง
14.55 น
นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 654
18.50 น.
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok
สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นเกาะลันเตา เป็ น
สนามบินเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื ้นที่โดยรวมทังหมด
้
1,248 เฮกเตอร์ ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นสนามบินที่ดีที่สดุ ใน
โลกติดต่อกันถึง 8 ปี ซ้อน ตังแต่
้ ปี 2001 – 2008. (เวลาที่ฮอ่ งกง
เร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
09.00 น.

ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ ของจีนติดกับ
มณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้ วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ ริทอรี ส์, เกาลูน และ
เกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรแล้ ว
ให้ ทา่ นออก Exit B
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ฝั่งเกาะเกาลูน ผ่านเส้ นทางไฮเวย์อนั ทันสมัย
ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึง่ เป็ นสะพานแขวน
ทางรถยนต์ ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึง่ ได้ รับการออกแบบ
โดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์ แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้
ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง นาท่านเดินทางสู่ ย่ านมงก๊ ก ซึง่ ย่านนี ้มีหนึง่ ในตลาดที่เป็ นที่นิยมมากที่สดุ ในฮ่องกงคือ เลดี ้ มาร์
เก็ต และยังมีถนนสายช้ อปปิ ง้ อยูเ่ ป็ นจานวนมาก ซึง่ ทาให้ ที่นี่คล้ ายคลึงกับย่านช้ อปปิ ง้ หลายแห่งทางตอนใต้ ของจีน ถนนแต่ละ
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สายจะมีพอ่ ค้ าแม่ค้าที่ขายสินค้ าเพียงประเภทเดียวเท่านัน้ ทาให้ สะดวก
ต่อการเลือกซื ้อมากขึ ้น ถนนบางเส้ นในมงก๊ กนัน้ เต็มไปด้ วยร้ านขาย ปลา
ทอง, ดอกไม้ , นก, รองเท้ าผ้ าใบ เครื่ องใช้ ในครัว ชุดแต่งงาน และสินค้ า
เฉพาะบางประเภทอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน ที่นี่คณ
ุ จะสามารถซื ้อและต่อรอง
ราคาของได้ เกือบทุกอย่าง ตังแต่
้ ของใช้ ในบ้ านไปจนถึงอัญมณีราคาแพง
ถนนไซเยิงชอยขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องสาอาง และเสื ้อผ้ า ถนน
ชานตุงและถนนแดนดาสเป็ นที่ที่คณ
ุ สามารถเลือกซื ้อสินค้ าแฟชัน่ และ
เครื่ องประดับเทรนด์ลา่ สุดจากญี่ปนุ่ และตะวันตก เป็ นตลาดกลางคืนแห่ง
หนึง่ ของเกาะฮ่องกง คล้ ายๆ ตลาดนัดตามข้ างๆ ห้ างของบ้ านเรา จะขาย
ของบนถนนริมซ้ ายและขวา มีร้านค้ าขนาดเล็กมากมายกว่า 100 ร้ านค้ า ขายของพวกเสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ ของเล่นเด็ก ของที่
ระลึก เคสโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคชิ ้นเล็กๆ มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ทาให้ เดินได้ อย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียว
ร้ านค้ าส่วนใหญ่จะมีของซ ้าๆ ขายของคล้ ายๆ กัน ดังนันควรเดิ
้
นดูราคาหลายๆ ร้ านก่อนตัดสินใจซื ้อ ทุกร้ านที่เข้ าไปซื ้อจะตัง้
ราคาไว้ สงู มากเลยทีเดียว
*** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง ***
 จากนันน
้ าท่านสูท่ ี่พกั  HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN
HOTEL// HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// HOTEL EASE หรือเทียบเท่ า
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่สอง

วิคทอเรี ยพีค – เจ้ าแม่กวนอิม รี พลัสเบย์ – ร้ านจิวเวลรี่ + ร้ านสมุนไพรจีน – วัดแชกงหมิว –
วัดหวังต้ าเซียน – อิสระ!! ช้ อปปิ ง้ ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย – SYMPHONY OF LIGHTS

เช้ า รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 1)
หลังอาหารนาท่านข้ ามไปยังฝั่งเกาะฮ่องกง นาท่านขึ ้นสู่ยอดเขา
VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงสุดของยอดเขาวิคตอเรี ยพีค ชมทัศนียภาพที่
สวยงามกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ดื่มด่ากับบรรยากาศของ
ฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมตึกพีคทาวเวอร์ (ไม่ รวมค่ าขึน้ ชมตึก
พีคทาวเวอร์ ) อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สดุ ชมวิวอาคาร
ระฟ้าที่มีอยูท่ วั่ ไปบริเวณทังสองฝั
้
่ง ฮ่องกงและที่สร้ างตามหลัก ฮวงจุ้ย อาทิ
เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆอันเป็ นธุรกิจชันน
้ าของฮ่องกง
จากนันน
้ าท่านนมัสการขอพรจากเจ้ าแม่กวนอิมและเทพเจ้ าแห่งโชคลาภ
ณ ชายหาดรีพัลส์ เบย์ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยว
จานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรจาก เจ้ าแม่ กวนอิม, เจ้ าแม่
ทับทิม และ เทพเจ้ าแห่ งโชคลาภ ที่ชายหาดน ้าตื ้น อ่ าวรีพลัสเบย์ และที่
น่าสนใจคือด้ านหนึง่ ของอ่าวมี พระพุทธรูปและเทพเจ้ าต่างๆประดิษฐานไว้
มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา เช่น พระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้ า
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สมุทร เทพเจ้ าแห่งโชคลาภการงาน, พระกาฬ เทพเจ้ าแห่งความมัง่ คัง่ เหลือกินเหลือใช้ , เทพแห่งวาสนา, เทพแห่งดวงชะตา,
อิสระให้ ทา่ นสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าท่านชม โรงงานจิวเวลรี่ ซึง่ เป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของฮ่องกงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับ จี ้ และ
แหวนกังหัน ที่มีชื่อเสียงที่สดุ สินค้ าทุกชิ ้นมีเอกสารรับประกันคุณภาพเปลี่ยน ซ่อม ได้ ตลอดอายุการใช้ งาน หากเกิดการชารุด
จากสินค้ าไม่ใช่อบุ ตั เิ หตุ และนาท่านเลือกซื ้อ ยาสมุนไพรจีน ต่างๆ อีกมากมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------กลางวัน
 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 2)
เมนูพเิ ศษ..ห่ านย่ าง
จากนัน้ น าท่านเดินทางไป วัด แชกงหมิ ว หรื อ วั ดกั งหั น (Che Kung
Temple) เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปี ตงอยู
ั ้ ่ในเขต
Shatin วัดแชกงสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ เพื่อลาลึกถึงตานานแห่งนักรบราช
วงค์ซ่ง มีนามว่า “แซ กง” แม่ทพั ปราบศึก ผู้คนทัว่ ทุกดินแดนต่างยาเกรงใน
กาลังพลอันกล้ าหาญแข็งแกร่งของแม่ทพั แชกง ในยามที่ออกรบ แม่ทพั แช
กง ได้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ กังหัน 4 ใบพัด ในการออกรบด้ วยทุกครา ทหารกล้ าทุก
นายเชื่อว่าสัญ ลักษณ์ ใบพัดจะนาพาซึ่งชัยชนะ นาพาความโชคดี เสริ มสิริ
มงคล และนาพาอานาจอันแข่งแกร่งให้ กับกองทัพ และชื่อเสียงให้ การสู้ศึก
ของท่า นจึง กลายเป็ น ต านานมาจนถึ ง ทุก วัน นี ้ ปั จ จุบัน วัด แชกง จึ ง เป็ น
สถานที่สกั การะเคารพ ขอพร ท่านแชกง โดยมีสัญลักษณ์ เป็ นกังหันนาโชค
นัน่ เอง
การหมุนกังหันนาโชคที่ตงอยู
ั ้ ่ในวัดเพื่อจะได้ หมุนเวียนชีวิตของเราและ
ครอบครัวให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าด้ านหน้ าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และ
ถ้ าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็ นการช่วยหมุนปั ดเป่ าเอาสิ่งร้ าย
และไม่ดีออกไปให้ หมด ในองค์กังหันนาโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทอง
ไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกงและนัก
ธุรกิจจะมาวัดนี ้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชัว่ ร้ าย
และโรคภัยไข้ เจ็บออกไปจากตัวและนาพาแต่ความโชคดีเข้ ามาแทน
วิธีการไหว้ เทวดาฟ้ าดิน (กลางแจ้ ง )
1. ขันตอนแรกหั
้
นออกจากวัด บอกชื่อ-นามสกุล วันเดือนปี เกิด แล้ ว
บอกวัตถุประสงค์ที่มาทาบุญ ไหว้ 3 ครัง้
2. หันหน้ ากลับมาด้ านใน ไหว้ 3ครัง้ แล้ วจึงปั กธูปในกระถาง
3. ปักธูปมังกรทัง้ 3 ดอก ที่กระถางกลาง
4. นาธูปดอกเล็กหันหน้ าเข้ าวัด ไหว้ พร้ อมบอกชื่อ-นามสกุลอีกครัง้ ปักธูปเล็กทัง3กระถาง
้
กระถางละ3ดอก
5. เมื่อปักธูปทัง3ดอกเสร็
้
จ ยังเหลือธูปอยูก่ าใหญ่ๆ ให้ เราแยกไว้ ก่อน 3 ดอก เพื่อไปปั กด้ านใน
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6. ส่วนที่เหลือกาใหญ่ๆ ให้ ปักกระถางกลางแจ้ งทังหมดให้
้
เสร็จ ก่อนที่จะเดินเข้ าไปด้ านใน
วิธีสักการะด้ านใน
7. สักการะท่านด้ านใน ยืนอยูเ่ บื ้องหน้ ารูปปัน้ ท่านแชกง พร้ อมธูป 3
ดอกและกระดาษไหว้ เจ้ า สาหรับท่านที่นาเครื่ องรางหรื อกังหันนา
โชคที่ซื ้อจากทางร้ านก็ให้ เตรี ยมนาออกมาพร้ อมกัน ให้ อธิษฐานขอ
พรและมองหน้ าท่าน ด้ วยความตังใจ
้ เสร็จแล้ วหมุนกังหัน ที่อยู่
สองด้ านข้ าง ๆ รูปปัน้ ท่านแชกง หมุนตามเข็มนาฬิกา 3ครัง้ และ
ตังจิ
้ ตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได้ เชื่อว่า "กังหันนาโชค" จะหมุนแต่
สิ่งดี ๆ เข้ ามาในชีวิต
8. ท่านที่มีจี ้กังหันแชกงหมิวอยุ่แล้ ว สามารถนาไปไหว้ ขอพรท่านแชกง เดินวนรอบกระถางธูป 3 รอบ และขอพรให้ กงั หัน
นาแต่สิ่งที่ดี ๆ เข้ ามาในชีวิต
น าท่ านเดิน ทางสู่ วั ด หวั ง ต้ า เซี ย น (Wong Tai Sin Temple) (คนจี น
กวางตุ้ง จะเรี ยกวัดนีว้ ่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้ อยปี ซึ่งวัด
แห่งนี ้เป็ นที่ประดิษฐานของเทพเจ้ าจีนหลายองค์ เทพเจ้ าหลักของวัดคือเทพ
หวังต้ าเซียน ท่านเทพเจ้ าหวังต้ าเซียน ชื่อเดิมคือ “หว่องซ้ อเผ่ง” เป็ นมนุษย์
ธรรมดา เป็ นเด็กเลี ้ยงแพะที่มีความกตัญญูตอ่ บิดามารดา เมื่อถึงวันหนึ่งได้
มีโอกาสพบกับนักพรต และได้ รับการชักชวนให้ ไปเล่าเรี ยนวิชา ท่านหว่อง
ซ้ อเผ่ง ตัดสินใจตามนักพรตออกไปศึกษาเล่าเรี ยนวิชา จนบรรลุ สามารถ
เสกก้ อนหินให้ กลายเป็ นแพะได้ หลังจากนันก็
้ ได้ ลาอาจารย์นกั พรตกลับมา
ใช้ วิชาความรู้ ที่ร่ าเรี ยนมาด้ านสมุนไพร ใช้ รักษาประชาชนที่เจ็บไข้ ได้ ป่วย
ท่านได้ ใช้ วิชาการแพทย์สมุนไพร บาเพ็ญประโยชน์กบั ชาวบ้ านมาตลอดช่วง
ชีวิต และยังถ่ายทอดวิชาให้ กับ ลูกศิษ ย์ ม ากมาย จนได้ รับ ยกย่องว่าเป็ น
เทพหว่องไท่ซิน และได้ ตงศาลหว่
ั้
องไท่ซิน เอาไว้ เพื่อกราบสักการะ
☺นอกจากมี ความเชื่ อว่าไหว้ ขอพรเรื่ องความรักดีแล้ ว ที่ นี่เชี ยมซีก็แม่น
มาก คนฮ่องกงบอกว่าแม่นเหมือนตาเห็ นเลย ท่ านจึงมีฉายาที่แปลเป็ น
ภาษาไทยว่ า ขอมาเราจัด ให้ ผู้ที่ศรัทธาตามหารักแท้ ขอพระจากองค์
เทพโดยบอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด และสิ่งที่ท่านต้ องการกับองค์เทพ
และขอประทานพรให้ ทา่ นสมหวังในสิ่งที่ขอ
☺☺นอกจากเทพเจ้ าหว่องไท่ซิน แล้ ว ภายในวัด ยังมี เทพเจ้ าด้ ายแดง
หรื อ เทพเจ้ าหยุ ค โหลว รู ป ปั น้ สี ท อง มี เสี ย้ วพระจัน ทร์ อ ยู่ ด้ า นหลั ง
เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ โดยการขอพรกับเทพเจ้ าองค์นีต้ ้ องใช้ ด้าย
แดงผู้นิ ้วเอาไว้ ไม่ให้ หลุดระหว่างพิธี เพราะชาวจีนเชื่อว่าด้ ายแดงนี่แหละคือ
เส้ นโยงโชคชะตาด้ านความรัก คนโสดก็เป็ นการขอพรให้ เจอเนื ้อคู่ ส่วนคนมี
คู่ ก็จะช่วยทาให้ มีความรักที่มนั่ คงและยืนยาว เมื่อไปถึงจะเห็นรูปปั น้ ของเทพหยุคโหลวอยู่ตรงกลาง เมื่อหันหน้ าเข้ าหาเทพหยุค
~6~

โหลว จะพบรู ปปั น้ เจ้ าบ่าว อยู่ทางขวา และรูปปั น้ เจ้ าสาวอยู่ทางซ้ าย โดยมีด้ายแดงผูกโยงจากเจ้ าบ่าวและเจ้ าสาวมาที่เทพ
หยุคโหลว
เทพเจ้ า หยุ ค โหลว หรื อ ที่ ร้ ู จั ก กั น ในนามเทพเจ้ า แห่ งจั น ทรา หรื อ ผู้ เฒ่ า แห่ งดวงจั น ทร์ (The Old Man from The
Moon) เทพเจ้ าแห่งความรัก และการแต่งงาน ตามตานานเล่าว่าหลังจากที่ภรรยาผู้เฒ่าเสียชีวิต ก็ได้ ขึ ้นไปอยู่บนสรวงสรรค์ ผู้
เฒ่าก็ได้ แต่สวดมนต์ภาวนาเพื่อขอให้ ทวยเทพประทานพรให้ เขาได้ ขึ ้นไปอยู่กบั คนรัก จนกระทัง่ ในที่สดุ เขาก็ได้ ขึ ้นไปอยู่บนดวง
จันทร์ คอยทาหน้ าที่จดรายชื่อคูร่ ัก จึงเชื่อกันว่าสมุดที่ผ้ เู ฒ่าถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รักที่จะได้ รับคาอวยพรให้ อยู่ค่กู นั อย่าง
ร่มเย็นเป็ นสุข ซึง่ จะปรากฏตัวยามค่าคืนภายใต้ แสงจันทร์ เป็ นเทพเจ้ าผู้เป็ นอมตะที่อาศัยอยูบ่ นดวงจันทร์ และลงมาโลกมนุษย์
เพื่อผูกด้ ายดวงชะตา ระหว่างคูร่ ักซึ่งเมื่อคูก่ นั แล้ วก็จะไม่แคล้ วคลาดกัน เทพหยุคโหลว ที่วดั หวังต้ าเซียน จะเป็ นจุดไหว้ จดุ ที่ 4
ต่อจากการไหว้ ศาลเจ้ าที่
จากนัน้ นาท่า นสู่ห้างสรรพสิ นค้ ายักษ์ ใหญ่ ที่ มี ความยาวตัง้ แต่เรื อสตาร์
เฟอร์ รี่ ไปตามถนน CANTON ระยะทางกว่าครึ่งกิโลเมตร แหล่งรวมสินค้ า แบ
รนด์ เ นม ชั น้ น ามากมาย ห้ างสรรพ สิ น ค้ า OCEAN TERMINAL และ
HARBOUR CITY ที่ มี ร้านค้ ากว่า 700 ร้ าน ให้ ท่านได้ เลื อ กซื อ้ กัน แบบเต็ม ๆ
อาทิเช่ น H&M ร้ านยอดนิ ยม เสื อ้ ผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า , ESPRIT แบรนด์ ดัง
ราคาถู ก , ONITSUKA TIGER ร้ องเท้ าสัญ ชาติ ญี่ ปุ่ นที่ ใ ครๆก็ ใ ส่ กั น ZARA
เสื ้อผ้ าที่ลดกระหน่าตลอดทังปี
้ UNIQLO แบรนด์ดงั จากญี่ ปนที
ุ่ ่ราคาไม่แพง,
รวมถึงร้ านของเล่นที่ใหญ่ที่สดุ อย่าง TOY’ US ที่มีของเล่นหลากหลาย ให้ น้องๆ
ได้ เลื อ กสัน ไม่ ว่า จะเป็ น PLAY STATION หรื อ เครื่ อ งเล่น PSP หรื อ แม้ แ ต่
TRANSFORMER รุ่ น ใหม่แ กะกล่อ ง รวมถึ ง สารพัด LEGO ในรู ป แบบต่า งๆ
สาหรับเด็กผู้ชาย และของเล่นสาหรับเด็กผู้หญิ งที่จดั โซนสีชมพูไว้ อย่างน่ารัก
รวมถึง ANGRY BIRDS ขนาดจัมโบ้ ที่เป็ นสินค้ าขายดีมาก นอกจากนี ้ก็ยงั มีแบ
รนด์ ฝั่ ง ยุ โ รป อาทิ เ ช่ น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel,
Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ ห้ างขายของเด็ ก เล่ น Toy
r'us ร้ านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษีที่ DFS Galleria
-----------------------------------------------------------------------------------------------เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 3)
จากนันน
้ าท่านชม SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเริ่มตังแต่
้
เวลา 2 ทุม่ ตรง ดื่มด่ากับการแสดงแสง สี เสียง และการยิงเลเซอร์ ประกอบ
ดนตรี อนั ตระกานตา ยามค่าคืน โดยแบ่ง THEME การแสดง ออกเป็ น 5
แบบ เริ่มการแสดงด้ วย AWAKENING, ENERGY, HERITAGE,
PATNERSHIP และจบลงด้ วย THE FINAL (หากมาทันชมโชว์)
 จากนันน
้ าท่านสูท่ ี่พกั  HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN
HOTEL// HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// HOTEL EASE หรือเทียบเท่ า
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่สาม

ฮ่องกง – กระเช้ าลอยฟ้านองปิ ง – พระใหญ่ลนั เตา – CITY GATE OUTLET – กรุงเทพฯ

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า แบบติ๋มซา (มือ้ ที่ 4)
จากนันเดิ
้ นทางสู่ เกาะลันเตา ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวอันมี
เอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง
นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่นา่ ตื่นตาตื่นใจจาก กระเช้ าลอยฟ้ า
นองปิ ง (NGONG PING SKYRAIL 360) เส้ นทางการท่องเที่ยวบนรถ
กระเช้ าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้ แบบพาโนรามา ในมุม
กว้ างถึง 360 องศา เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิ งบนเกาะ
ลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร จากกระเช้ า ท่านจะได้ ชมทัศนียภาพ
อันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้ องทะเลของทะเล
จีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลาธาร น ้าตก และป่ าอันเขียวชอุม่
ของอุทยานลันเตาเหนือ
จากนันน
้ าท่านไปสักการะ พระใหญ่ เกาะลันเตา หรื อ พระพุทธรู ป
เทียนถาน (TIAN TAN BUDDHA STATUE) ที่ตงตระหง่
ั้
านอยู่บริเวณริม
หน้ าผา เป็ นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก องค์พระทาขึ ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้ า
ด้ วยกัน น ้าหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักตร์ ไปทางด้ านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขด
หินเบื ้องล่างซึง่ และเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ลิ ้มลองความอร่อยของ อาหารจีนต้ นตารับเมนู อาหารตะวันตกชันเลิ
้ ศ หรื อจะ
นัง่ จิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อนั หอมกรุ่น จากร้ านอาหารและร้ านค้ าคาเฟ่ ในหมู่บ้านนองปิ ง หรื อบางท่านอาจจะเลือกซื ้อของขวัญ
ของที่ระลึกจากหมูบ่ ้ านนองปิ ง อาทิเช่น หยก ไข่มกุ หรื อเครื่ องประดับคริสตัล เพื่อเตือนความทรงจาแห่งการมาเยือน
-----------------------------------------------------------------------------------------------กลางวัน
 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 5)
คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดพบ ตามเวลาที่ทวั ร์ ไกด์นดั หมาย ออกเดินทางสูส่ นามบินฮ่องกง
**************************************************************************************
กรุณาดูเวลานัดหมายและเวลาบิน ตามเที่ยวบินและวันที่ ที่ทา่ นเลือกเดินทางค่ะ
**************************************************************************************
17.00 น.
นาคณะถึงสนามบิน
20.00 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CX 703
22.10 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
**************************************************************************************
18.00 น.
นาคณะถึงสนามบิน
21.35 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CX 617
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23.35 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
**************************************************************************************
19.00 น.
นาคณะถึงสนามบิน
22.25 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CX 709
00.15 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

☺☺☺☺☺☺☺☺ HONG KONG ☺☺☺☺☺☺☺☺
** หมายเหตุ **
เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้ าของเกาะฮ่องกงซึง่ จาเป็ นต้ องบรรจุร้านจาหน่ายสินค้ าของรัฐบาลคือ จิวเวลรี่ และ สมุนไพรจีน ไว้ ใน
โปรแกรมทัวร์ ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า จาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชมสินค้ า ซึง่ จะใช้
เวลาร้ านละประมาณ 45 นาทีทา่ นจะซื ้อหรื อไม่ซื ้อขึ ้นอยู่กบั ความพอใจท่านเป็ นสาคัญ ไม่มีการบังคับใดๆ ทังสิ
้ ้น
อัตราค่ าบริการรวม
✓ค่าตัว๋ เครื่ องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้ อมคณะชันทั
้ ศนาจรตามรายการ
✓ค่าน ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
✓ค่าที่พกั ตามระบุในรายการพักห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรื อเทียบเท่า
✓ค่าอาหารตามที่ระบุอยูใ่ นรายการ
✓ค่าจ้ างหัวหน้ าทัวร์ ไทย และไกด์ท้องถิ่นฮ่องกง
✓ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
✓ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
✓ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 กรณีอยู่ตอ่ ต้ องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรื อต้ องซื ้อตัว๋ เดี่ยวทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขสายการบิน
ค่าน ้าหนักสัมภาระน ้าหนักเกินจาก 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์ เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋ า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ
ต่างๆ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าวีซา่ ต่างชาติและค่าแจ้ งเข้ า-ออกประเทศ ของคนต่างด้ าว หรื อเอกสารอื่นๆที่พงึ ใช้ ประกอบส่วนตัว
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ ตามรายการ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สาหรับ หัวหน้ าทัวร์ +ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ ท่านละ 200 บาท/วัน/ท่าน ( 200*3วัน = 600 บาท/ท่าน)
**เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่**
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กรุณาแจ้ งรายละเอียด
กรุณาระบุลกั ษณะห้ องที่คณ
ุ ต้ องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้ อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้ อง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (ห้ องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้ อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม)
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้ กบั ผู้เข้ าพัก
หากท่านไม่ทานอาหารมื ้อใดมื ้อหนึง่ ไม่สามารถคืนเงินได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
 กรุณาแจ้ งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 1 อาทิตย์ หากท่านแจ้ งช้ า อาจทาให้ ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรี ยมการให้ ทา่ นได้ ทนั ต้ องขออภัยในความไม่สะดวก
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง เลื่อนหรื อโยกย้ ายวันเดินทาง ได้ หลังจากทาการออกตัว๋ โดยสารแล้ ว
เงื่อนไขการจองทัวร์
1.ชาระมัดจาท่านละ 5,000 บาทหรื อตามที่บริ ษัทฯระบุ โดยโอนเข้ าบัญชี ตามเอกสารเรี ยกเก็บเงิน
(ขอสงวนสิทธิงดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ชาระตามกาหนดขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิการจองโดยไม่มีเงื่อนไข)
2.ส่งหลักฐานการชาระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรื อ แอฟพลิเคชัน่ อื่นๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
3.ส่งเอกสารหน้ าพาสปอร์ ต ที่มองเห็นข้ อมูลชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้ กบั ทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
4.ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระก่อนการเดินทาง 20-30 วัน หรื อตามวันที่บริษัทกาหนดในเอกสารเรี ยกเก็บเงิน
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจานวนที่ทา่ นได้ ชาระมาแล้ ว
2. แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจานวนที่ทา่ นได้ ชาระมาแล้ ว
3. แจ้ งยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านชาระมาแล้ วทุกกรณี
4. ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อกรุ๊ปที่ทีการ การันตีคา่ มัดจาที่
พักโดยตรงหรื อโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนันๆ
้
กรุ๊ปออกเดินทางได้
1. ยอดจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหวั หน้ าทัวร์ )
2. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
เงื่อนไขการให้ บริการ
❖ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
❖ บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
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❖ หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้ งานเหลือน้ อยกว่า 6
เดือนและไม่สามารถเดินทางได้ )
❖บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัย
ธรรมชาติอนั ไม่สามรถควบคุมได้
❖ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีทา่ นถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทังจากไทยและต่
้
างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้ จา่ ยค่าทัวร์ ที่ท่านได้ ชาระ
มาเรี ยบร้ อยแล้ ว
❖ เนื่องจากการซื ้อขายทัวร์ ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทาการคืนค่าใช้ จา่ ยใดๆ หากท่านใช้ บริการจาก
ทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมื ้อ ไม่พกั ที่เดียวกับที่จดั ไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ
❖บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อเกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเอง หรื อในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
❖ กรณีทา่ นไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะได้ ตัว๋ โดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ ายเลื่อนกาหนดเดินทางไปใช้ ในครัง้ อื่นได้
❖ รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พกั สถานที่ทอ่ งเที่ยว เพื่อปรับให้
เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้ แจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า เพื่อให้ ทกุ อย่างเป็ นไปด้ วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ าย
❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่าน ได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี ้แล้ วทังหมดแล้
้
ว
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ด้ วยตัวท่ านเอง
พาสปอร์ ตต้ องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
หากเกิดข้ อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้ เข้ าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน
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