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อาหารพิเศษ !!! ห่านย่าง+ เป็ดปักกิง

ไหว้พระเสริมบารมี 6 ว ัดด ัง
 วัดเจ้ าแม่ กวนอิมองค์ ใหม่ วัดซีซ้าน (Tsz Shan Monastery)
Unseen ฮ่ องกงก่ อนใคร
วัดเจ้ าแม่ กวนอิมองค์ เก่ าแก่ ฮ่องฮัม ยืมเงินเจ้ าแม่ กวนอิม
วัดเจ้ าแม่ กวนอิมรีพลัสเบย์ และองค์ ไฉ่ ซิงเอียะโชคลาภเงินทอง
วัดโป๋หลิน(พระใหญ่ นองปิ ง) นังกระเช้ า360 องศา
วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน หมุนกังหันนําโชค
วัดหวังต้ าเซียน ขอพระเรืองสุขภาพและขอเนือคู่
วันแรก

กรุงเทพ - ฮ่ องกง –วัดซีซ้าน(TSZ Shan Monastery)วัดแชกงหมิว-ช้ อปปิ ง - A Symphony of lights

0 .00 น. คณะพร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู6 แถวM สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ เวย์( CX )เพือทําการเช็คอินตัว
.4 น. เหิรฟ้าสู่ฮ่องกงโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ เวย์ เทียวบินทีCX บริการอาหารและเครืองดืมบนเครื อง
1 .25 น ถึงท่าอากาศยานใหม่เช็กแล็บก๊ อกลงทุนด้ วยเงินจํานวนมหาศาลร่วมแสนล้ านด้ วยการถมทะเลเป็ นเกาะขนาดมหึมาเพือ
สร้ างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ วนําท่านรับประทานอาหารเทียง
เทียง
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่"วัดเจ้ าแม่ กวนอิม
"ชีซ้าน" (Tsz Shan Monastery) ...วัด "ชีซ้าน" หรื อทีคนฮ่องกงเรี ยกว่า "ฉีซ้ านจี" เป็ นวัดทีกําลังได้ รับความสนใจมาก
ทีสุดในขณะนี เปิ ดให้ บคุ คลทัวไปเข้ าชม ... ความน่าสนใจของวัดนี นอกจากบรรยากาศอันเขียวขจีแสนสงบบริเวณ
ชานเมือง บนพืนทีกว่า 29 ไร่ และองค์ปฏิมากรรมของเจ้ าแม่กวนอิมสีขาว สูงถึง 76 เมตรทีใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก
แล้ ว ยังมีอีกสิงหนึง ทีเรี ยกเสียงฮือฮาในหมู่คนฮ่องกงเป็ นอย่างมาก นันคือ ห้ องรับรองแขกวีไอพี ที "บุกระจกกัน
กระสุน" ตังอยู่ในโซนกุฎิพระสงฆ์ โดยคาดเดากันว่า นีคือห้ องสําหรับรับรอง "ลีกาชิง" มหาเศรษฐี ทีบริจาคทรัพย์สินราว
7,000 ล้ านบาท (หรือ 1,700 ล้ านเหรี ยญฮ่องกง) เพือสร้ างวัดนีขึนมาเนืองจากวัดนี เป็ นวัดของ "เอกชน" ทีมุ่งเน้ น
เผยแพร่และศึกษาธรรมะ จึงตังกฎเกณฑ์อนั เข้ มงวดของตนเองขึนมา โดยเฉพาะเรื องการเข้ าชม ทีรับเฉพาะบุคคลที
ลงทะเบียนล่วงหน้ า 30 วันเท่านัน ซึงวัดนีถือว่าเป็ น Unseen ของฮ่องกงเลยทีเดียวทางวัดห้ ามใช้ ธูป ห้ ามคนนําเนือ
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เครืองดืมแอลกอฮอล์ และอาหารอืน ๆ เข้ าไปในวัดเพือส่งเสริมความเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม สําหรับการแต่งกายให้ ทกุ
ท่านสวมใส่เสือผ้ าทีสุภาพ ห้ ามใส่เสือทีไม่มีแขน กางเกงก็ต้องเป็ นกางแกงขายาวเท่านัน
หมายเหตุ : ต้ องทําการจองคิวเข้ าวัดล่วงหน้ า เดือนเท่านัน การจองจะสําเร็จหรื อไม่ขนอยู
ึ ่กบั การตอบรับจาก
เจ้ าหน้ าทีของทางวัดเท่านัน ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถทีจะยืนยันการเข้ าชมได้ และหากการจองไม่สําเร็จขอสวงน
สิทธิเปลียนโปรแกรมการเดินทางเป็ นเส้ นอืน ตามทีตกลง ณ วันทีทราบผลแก่ลกู ค้ า }

จากนันนําท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิว(หรื อวัดกังหัน) ซึงเป็ นวัดทีคนฮ่องกงเคารพนับถือเป็ นอย่างมากและเป็ นวัด
เก่าแก่วดั หนึงของฮ่องกง ช่วงตรุ ษจีนของทุก ๆ ปี ชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้ าไปปั กธูปในพระอุโบสถเป็ นคนแรกๆและหมุน
กังหันทีสามารถเปลียนดวงชะตาของตนเองให้ ดีขนึ ถ้ าได้ ทําแล้ วในปี นนดวงชะตาของคนๆนั
ั
นจะดีตลอดปี ซงเป็
ึ นความ
เชือของคนฮ่องกง ฉะนันคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้ และมาหมุนกังหันก่อนทีจะไปทําธุรกิจหรื อริเริมธุรกิจอย่างอืน
โดยเฉพาะเหล่าข้ าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้ และหมุนกังหันเพือให้ หน้ าทีการงานราบรื นเป็ นทีรักของเจ้ านาย
และพวกพ้ อง ทังยังปั ดเป่ าหมุนสิงไม่ดีออกไปจากชีวิตให้ มีแต่สิงดี ๆ เข้ ามาในชีวิตของเราตลอดทังปี
จนได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพัก
คืนนีพักทีEmpire Kowloon Hotel หรื อ Kimberley Hotel( ดาว) หรื อระดับเดียวกัน
อิสระช้ อปปิ งสินค้ าแบรนเนมอย่างจุใจย่านจิมซาจุย่ (tsim sha tsui) จิมซาจุ่ยเป็ นย่านช้ อปปิ งชือดังของเกาะ
ฮ่ องกง ทีคนทัว ๆ ไปก็ต้องรู้จกั เมือพูดถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็ต้องนึกถึงถนนนาธาน ซึงทอดยาวตังแต่จมิ ซาจุ่ยไป
จนถึงย่านปรินซ์ เอ็ดเวิร์ด นับเป็ นถนนสายช็อปปิ งอย่างแท้ จริง และเป็ นเสน่ห์อย่างหนึงของฮ่ องกง ทีทังสองฟากฝั ง
ของถนน จะเต็มไปด้ วยร้ านค้ าต่าง ๆ มากมาย ทังเสือผ้ าแบรนด์เนมชือดังทัวโลก เครืองหนังชันดี ห้ างสรรพสินค้ า
ทันสมัย ร้ านอาหารและภัตตาคารสุดหรู โรงแรมตังแต่ระดับเกสต์เฮ้ าส์ ไปจนถึงระดับ 5 ดาว
( อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัยเพือให้ ท่านได้ ช้อปปิ งอย่างจุใจ )
จนได้ เวลานัดหมายนําท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริมต้ นในเวลา 20.00 น.
ทุกคําคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาทีได้ รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสียงถาวรที
ยิงใหญ่ทีสุดของโลกครอบคลุมพืนทีอาคารตึกระฟ้าสําคัญต่าง ๆทีตังอยู่สองฟากฝั งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้า
ของตึกเหล่านี จะประดับประดาด้ วยแสงไฟ ซึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่าง ๆ แสดงให้ เห็นถึง
บรรยากาศอันคึกคักของ
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วันทีสอง
วัดโป๋หลิน(พระใหญ่ นองปิ ง)-ช้ อปปิ งซิตเกที
(หรือซือดิสนีย์แลนด์ เพิมผู้ใหญ่ คนละ3,300บาท/เด็ก - ปี เพิมคนละ
2,800บาท)

เช้ า

อาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้ วยโจ๊ กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯปรุงรสตามสูตรต้ นตํา
หรับกวางตุ้งแท้ หลังอาหารนําท่านเดินทางสูพ
่ ระใหญ่ นองปิ ง ซึงตังอยู่ฝังเกาะลันเตา Ngong Ping 360 เหาะไป
บนเส้ นทางลอยฟ้านองปิ ง กับรถกระเช้ าลอยฟ้า Ngong Ping Skyrail ทีจะพาคุณชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศา ของ
เกาะลันเตา จาก Tung Chung ตุงชุง สู่ทีราบนองปิ ง ในเวลา 25 นาที ทังอ่าวตุงชุง วนอุทยานลันเตาเหนือและ
สนามบินนานาชาติฮ่องกง เมือไปถึงปลายทางลองแวะเยือนสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิ งบนพืนที 1.5
เฮคตาร์ สิงทีน่าสนใจหลายอย่างของหมู่บ้านนีทังร้ านค้ าและร้ านอาหารจะทําให้ คณ
ุ เพลิดเพลินอยู่ได้ หลายชัวโมง(ไม่
รวมค่าบัตรผ่านประตูเข้ าชมสถานทีต่าง ๆ ) ท่านสามารถมองเห็นพระพุทธรูป Giant Buddha & Po Lin Monastery
ทีระดับความสูง 22 เมตร ประทับกลางแจ้ ง องค์ใหญ่ทีสุดในโลกจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาด
ใหญ่ทีด้ านล่าง ไต่ขนบั
ึ นได 268 ขัน สู่ฐานทีองค์ พระนังประทับอยู่ เหนือระดับนําทะเล 371 เมตรชมทิวทัศอัน
งดงาม โดยรอบทีจะทําให้ คุณตืนตะลึง (ในกรณีทีกระเช้ านองปิ งปิ ดปรับปรุงทางบริษทั ฯจะนําท่านเดินทางสู่พระใหญ่
นองปิ งโดยรถบัสท้ องถิน) หลังจากนมัสการพระใหญ่นองปิ งแล้ วนําท่านช้ อปปิ ง ณ ห้ าง
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ซิตีเกท เอาท์ เลต ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ ทีรวบรวมร้ านค้ า Outlet แบรนด์ดงั ทังหลายไม่วา่ จะเป็ น Coach, Esprit,
Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ดงั ระดับโลกอีกมากมายซึงลดราคามากถึง % ให้ ท่านได้ เลือกช๊ อปได้
อย่างอิสระ( อิ สระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพือให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งอย่างจุใจ)
Option Disneyland
หรือเทียวดิสนีย์แลนด์ (เพิมผู้ใหญ่ ท่านละ3,300บาท/เด็ก3-11 ปี คนละ 2,800 บาท)
นําท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิงใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก“ฮ่องกดิสนีย์แลนด์”
ท่านจะได้ สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์ เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรี เครื องเล่นทุกชนิด ท่านจะได้ พบกับเครื องเล่นอัน
ทันสมัยนและสุดสนุกทีสุดแห่งใหม่ของโลก ซึงแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน MAIN STREET USAท่านจะได้ พบกับร้ านค้ า
ขายของทีระลึกและร้ านอาหารมากมายและสุดสนุกกับ รถไฟไอนําโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิงใหญ่
ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญ ใจพร้ อมถ่ายรูปเป็ นทีระลึก TOMORROW LAND ท่านจะได้ สนุกกับเครื องเล่นแนวโลก
อนาคตอั น ทั น สมั ย SPACE MOUNTAIN เครื องเล่ น ที สนุ ก สุ ด ๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS
เครื อง เล่ น ที ปกป้ อ งจั ก รวาลยิ ง ต่ อ สู้ ผู้ รุ ก รานพร้ อมเก็ บ คะแนน ORBITORN เครื องเล่ น ขั บ ยานอวกาศสุ ด
สนุก FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยายท่านจะได้ พบกับโชว์อนั ยิงใหญ่ตระการตาและตัวการ์ ตนู ที ท่านชืน
ชอบ อาทิเช่นสโนว์ไวท์ เจ้ าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกีเมาท์ หมีพลูและเพือนๆตัวการ์ ตูน อันเป็ นทีใฝ่ ฝั นของทุกคน
ADVENTURE LANDดินแดนแห่งการผจญภัยอันตืนเต้ น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือในป่ าอันน่าสนุกสนาน
ผจญภัย กับสัต ว์ป่าอันน่าตื นเต้ นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE บ้ านต้ นไม้ ของทาร์ ซ าน ท่านจะได้ พบกับ
FESTIVEL OF THE LION KINGเพลิ ดเพลิน กับโชว์อนั ยิงใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ ตูนในเรื องไลอ้ อนคิงค์
RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ ามสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับ
เสียงดนตรี แห่งป่ าอันไพเราะพร้ อมกับตืนเต้ นกับสายนําอันเย็นฉํา และตืนตาตืนใจกับ โซนใหม่ทีเปิ ดเพิม กริ ซลีย์
ดัล ช์ สร้ างสรรพิเศษสุดเฉพาะ ฮ่อ งกงดีส นี ย์แ ลนด์ เปิ ดโลกตะวันตกกับ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื อน ผจญภัย
หลากหลายทิศทาง เลียวเละผ่านโตรกธาร ไกเซอร์ นําพุร้อน ทีพวยพุ่งสะเทือนทัวทังพืนดินทีฮ่องกงดีสนีย์แลนด์เท่านัน
ทอย สตอรี แลนด์ ดินแดนทียิงใหญ่เหนือคําบรรยายแห่งเดียวในเอเชียทีฮ่องกงดีสนีย์แลนด์กระโจนเข้ าสู่ทอย สตอรี
แลนด์ ธีมแลนด์จากดีสนีย์ พิคซาร์ สําหรับเด็กทุกวัย เมือแอนดีไม่อยู,่ เหล่าของเล่นออกมามากมาย...ระวัง ปฏิบตั ิการ
ร่วมกับกองกําลังของแอนดี ในภาระกิจสูง ทอยโซลเจอร์ พาราซูต ดร๊ อป, แล้ วร่วมวิงไล่งบั หางกับ สลิงกี ด็อก สปี น กรี ด
สุดเสียง หวาดเสียวบนร่างรู ปตัว U ทีความสูง เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ ซีเรสเซอร์ ให้ ท่านได้ สนุกสนานอย่างจุ อีกทัง
ยังได้ สนุกสนานกับมิสทิค พอยท์ (MYSTIC POINT) เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมทีเต็มไปด้ วยวัตถุโบราณทีสร้ างภาพ
ลวงตา 3 มิติ "การ์ เด้ น ออฟ วันเดอร์ ส" (Garden of Wonders) สํารวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับทีซึงวัตถุโบราณน่าตืนตาจาก
ทัวโลกมามีชีวิตต่อหน้ าต่อตาท่าน "มิสทิค แมนเนอร์ " (Mystic Manor)
วันนีให้ ท่านได้ สนุกสนานกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์อย่างจุใจ จนได้ เวลานัดหมายนําท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมทีพัก
คืนนีพักทีEmpire Kowloon Hotel หรื อ Kimberley Hotel( ดาว) หรื อระดับเดียวกัน

ไหว้พระเสริ มบารมี Unseen ฮ่องกงก่อนใคร

วันทีสาม ฮ่ องกง –ซิตทัี วร์ (นังพีคแทรมสู่วคิ ตอเรี ยพีค–
เจ้ าแม่ กวนอิมรี พลัสเบย์ -เจ้ าแม่ กวนอิมฮ่ องฮัม-โรงงานจิวเวอร์ รี
-วัดหวังต้ าเซียน )-ช้ อปปิ ง-กรุ งเทพฯ

เช้ า

เทียง

อาหารเช้ า ณ ภัตาคาร  บริการท่านด้ วยโจ๊ กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้ นตํา
หรับกวางตุ้งแท้ หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ฮ่องกง ลอดอุโมงค์ใต้ ทะเล ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจ
การค้ าต่าง ๆ อันทันสมัย นําท่านนังพีคแทรมสู่วิคตอเรียพีค เพือขึนชมวิวบนเขา วิคตอเรี ยพีค ชมความงามของอ่าว
ฮ่องกงทีสวยงามเลืองลือไปทัวโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชืนชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
แล้ วนําท่านสูร่ ี พัลส์ เบย์ Repulse Bay ซึงชืออ่าวนีได้ มาจากชือเรื อรบของอังกฤษทีมาจอดเพือรักษาการณ์อา่ วอ่าว
ด้ านนีเป็ นอ่าวนําตืน ซึงได้ รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีมาเทียวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ กนิคชายทะเล แต่ที
น่าสนใจคือด้ านหนึงของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจ้ าต่างๆ ก่อสร้ างประดิษฐานไว้ มากมาย ตามความเชือถือ
ศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพือความสุข, เจ้ าสมุทร เทพเจ้ าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้ าแห่งความมังคัง มีเทพแห่ง
วาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทังกามเทพ ทีมีวิธีการเสียงทายด้ วยด้ ายแดง และอธิษฐานด้ วยการลูบคลําหินก้ อนกลม
อย่างตังใจ อิสระท่านสักการะสิงศักดิสิทธิตามอัธยาศัย ณ ทีแห่งนีคืออีกด้ านของเสน่ห์ทีค้ นพบได้ ไม่ไกลเลยจากใจ
กลางเมือง จากนันนําท่านเดินทางสู่วดั เจ้ าแม่ กวนอิม Hung Hom ซึงวัดนีเป็ นวัดทีเก่าแก่ของคนฮ่องกง ตรงกลาง
จะมีเจ้ าแม่กวนอินทรงประดิษฐานอยู่บนเก้ าอี เจ้ าแม่กวนอิมปางนีมีชือเสียงทางด้ านการให้ ก้ เู งินคะ วิธีการ : (ความ
เชือส่วนบุคคล)เราก็จดุ ธูปอธิฐานขอพร และขอกู้เงินจากท่านได้ เลยจะเอาเท่าไรก็วา่ ไป บางครังจะมีเจ้ าหน้ าทีแจกซอง
เงินให้ แต่ถ้าไม่มีเราก็เตรี ยมไปเอง แล้ วนําไปวนเหนือกระถางธูป 3 รอบ 9 รอบ ก็แล้ วแต่กําลังความตังใจ จากนันก็
เก็บซองอังเปา นันไว้ เปรียบเสมือนว่าเราได้ ก้ เู งินมาจากองค์เจ้ าแม่แล้ ว เมือไรทีสําเสร็จผลตามทีอธิฐาน ก็ค่อย
กลับไปทําบุญใช้ ท่าน ( ขอเสร็จสมหวังเรี ยบร้ อยแล้ ว อย่าลืมมาคืนท่านนะคะ )
แล้ วเดินทางไปชมโรงงานโรงงานจิวเวอร์ รี ซึงเป็ นโรงงานทีมีชือเสียงในเรื องการออกแบบเครื องประดับและกังหันนํา
โชค ซึงเชือกันว่าหากใครมีกงั หันนีจะพัดพาสิงไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิงดี ๆ เข้ ามาในชีวิต อีกทังช่วยในเรื องของ
โชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้ าให้ เจริญรุ่งเรื องในท่านทีทําธุรกิจ หากเป็ นข้ าราชการจะได้ เลือนยศเลือนตําแหน่งหากเป็น
ลูกน้ องพนักงานบริษทั จะเป็ นทีรักของ
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรี ยกวัดนีว่า
หว่องไท่ซนิ ) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้ อยปี ทีไม่มีวนั เสือมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสังเกต
ได้ ทกุ ครังเมือมีโอกาสไปเยียมเยียน ไม่ว่าจะเป็ นมวลชนจํานวนมากทีมาสักการะ หรื อแม้ กระทังควันธูปคละคลุ้งไปทัว
บริเวณ ท่านเทพเจ้ าหวังต้ าเซียน เดิมท่านชือ "หว่องช้ อเผ่ง" เป็ นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึง ทีมีจิตเมตตาต่อชาวโลก
ท่านมีความกตัญ ตู ่อพ่อแม่สงู มาก และช่วยพ่อแม่ตงแต่
ั เล็ก ทํางานดูแลเลียงแพะ อยู่มาวันหนึงท่านได้ พบกับนักพรต
และนักพรตได้ ชวนไปศึกษารําเรี ยนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้ อเผ่งก็ตดั สินใจตามนักพรตท่านนันไปศึกษารํ าเรี ยน
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วิชา ท่านขยันหมันเพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้ อนหินให้ กลายเป็ นแพะได้ เมือท่านได้ รําเรี ยนวิชาจนถ่องแท้
แล้ ว ก็ได้ ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้ วชิ าความรู้ด้านสมุนไพร เพือบําเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนทีเจ็บ
ไข้ ตลอดจนผู้ทีเดือดร้ อนไปทัวทุกสารทิศ เมือเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้ าเซียนได้ ใช้ วิชาการแพทย์
จัดยาสมุนไพรให้ แก่ชาวบ้ านเพือต่อสู้กบั โรคร้ าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้ มีลกู ศิษย์มากมายทีเคารพท่านและรํ าเรี ยน
วิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ ท่านเป็ นเทพหว่องไท่ซนิ และได้ ตงศาลเอาไว้
ั
เพือกราบสักการะ เมือครัง
ชาวจีนอพยพมายังเกาะฮ่องกง ได้ อญ
ั เชิญกระถางธูปของท่านมาด้ วย และได้ วาดรูปของท่านโดยหมึกและพูก่ นั จีน
โบราณ เพือแสดงถึงตัวท่าน ทังหมดได้ ตงสถิ
ั ตย์ไว้ ทีวดั หวังต้ าเซียน เกาะเกาลูน ประเทศฮ่องกงจวบจนปัจจุบนั ต่อมา
เกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงได้ มาไหว้ ขอพรจากเทพเจ้ าหวังต้ าเซียนและขอยาทีทางวัดจัดไว้ ไปต้ มกิน
จนหายจากโรคระบาดครังนันมาได้ จึงทําให้ ชาวฮ่องกงมีความศรัทธาต่อเทพเจ้ าหวังต้ าเซียนเป็นอย่างมาก อีกสิงหนึง
ทีผู้คนศรัทธาและนิยมทําเมือมาถึงวัดหวังต้ าเซียนได้ แก่ การเสียงเซียมซีในวิหารเทพเจ้ าหวังต้ าเซียน โดยมีกระบอก
เซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชือถือศรัทธาว่าเซียมซีวดั หวังต้ าเซียนมีความแม่นยําเป็ นอย่างยิง
จากนันนําท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพัก อิสระให้ ท่านช้ อปปิ งอย่างเต็มทีใจกลางแหล่งช้ อปปิ งย่านถนนนาธาน
หรื อช้ อปปิ งที DUTY FREE ร้ านค้ าปลอดภาษี กับสินค้ าทีมีชือเสียงจากทัวทุกมุมโลก และให้ ท่านได้ ช้อปปิ งสินค้ า
บริเวณถนนนาธานซึงเป็ นใจกลางแหล่งช้ อปปิ งกับสินค้ าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US,
GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็ นต้ น( อาหารเทียงอิสระตามอัธยาศัยเพือให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง
อย่างจุใจ )
จนถึงเวลานัดหมายนําท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเช็คแลบก๊ ก
22.25 น.
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เทียวบินที CX 9 กลับสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารบนเครื อง
00.15 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมกับความประทับใจมิร้ ูลืม
*****************************************************************************************************************************************
รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรื อสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทังนีถือเป็ นเอกสิทธิของผู้จดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และ
ประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ - ปี เด็กอายุ - ปี พักกับ
พักกับผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ ท่าน
ท่าน มีเตียง
มีเตียง
27 – 29 กรกฎาคม 2561(อาสาฬหบูชา ) 21,900
21,900
20,900

เด็กอายุ - ปี พัก
กับผู้ใหญ่ ท่าน
ไม่มีเตียง
19,900

พักเดียว

5,900

หมายเหตุ : กรณีราคาไม่รวมตัวเครื องบิน ผู้ใหญ่ทา่ นละ 11,500 บาท
ราคาเด็กทารก(INFANT ) เด็กแรกเกิดแต่ไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ ราคา 5,900 บาท
ค่ าบริการรวม
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ค่าตัวเครื องบิน ไป-กลับ ชันทัศนาจร
ค่ารถรับส่งตามรายการ
ค่าอาหาร ตามรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ยกเว้ นคนต่างด้ าว
ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,0000 บาท ตามเงือนไขกรมธรรม์ และผู้ทีเดินทางอายุตํากว่า
ความคุ้มครอง % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย และผู้เดินทางอายุเกิน ปี ไม่ค้ มุ ครอง
ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 2ใบ นําหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
ค่าห้ องพัก สอง-สาม ท่านต่อหนึงห้ อง ในโรงแรมทีระบุ หรือในระดับเดียวกัน
ค่าภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง และค่าสินเปลืองเชือเพลิง คํานวณ ณ วันที 1 ม.ค. 2561
มีนําเปล่าแจกวันละ 1 ขวด/คน

ปี หรื อ อายุ - ปี

ค่ าบริการนีไม่ รวม







ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์ (คิดคํานวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% (คิดคํานวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอืน ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื องดืม
ดีสนีย์แลนด์คนละ 3,300 บาท /เด็กอายุ - ปี คนละ2,800 ราคานีรวมรถรับส่ง
ค่าทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถ คนละ 80 เหรี ยญฮ่ องกง/ ทริ ป *** เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ทีเดินทางจากเมืองไทย คนละ 150 บาท/ทริป ***เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน

หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานการ
ก่อการจลาจล ความ ล่าช้ าของเทียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกหรื อเข้ าประเทศ เป็ นต้ น
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนรายการท่องเทียวตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรม
และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอืน ๆ ทีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย
ความล่าช้ า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีท่านได้
ชําระไว้ แล้ ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน
 บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรื อ เอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ
 รายการนีเป็ นเพียงข้ อเสนอทีต้ องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากได้ สํารองทีนังบนเครื อง และโรงแรมทีพัก
ในต่างประเทศเป็ นทีเรี ยบร้ อย อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
 ราคานีคิดตามราคาตัวเครืองบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรับสูงขึน บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัวเครื องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานทีเกียวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรื อ หน่วยงานทีให้ บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริการทัวร์ อืนทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้ สําหรับค่าบริการนัน ๆ

ไหว้พระเสริ มบารมี Unseen ฮ่องกงก่อนใคร
 หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดของทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทังสิน
 กรุณาตรงต่อเวลาทุกครังทีมีการนัดหมาย
 ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
 **** ออกเดินทางขันตํา 10 ท่าน (มีหวั หน้ าทัวร์ )
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเลือนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
 การท่องเทียวประเทศจีนนันจะต้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพือเป็ นการส่งเสริมการท่องเทียวดังกล่าว คือร้ านหยก
ร้ านบัวหิมะ ร้ านผ้ าไหม ร้ านขนม ร้ านจิวเวอร์ รี แต่ไม่ได้ มีการบังคับซือ หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์
เพิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดังกล่าวแล้ ว
 เนืองจากตัวเครื องบินทีซือมาเป็ นตัวกรุ๊ป ดังนันทีนังทางสายการบินจะจัดเป็ นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯไม่สามารถทีจะร้ อง
ขอได้ วา่ จะขอทีนังโซนไหน และในบางครังทีนังบนเครืองอาจจะไม่ได้ นงติ
ั ดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่อย่างไรเสียทางเจ้ า
ทีและหัวหน้ าทัวร์ จะพยายามอย่างเต็มทีเผือทีจะได้ นงด้
ั วยกันกับคนในครอบครัว ทังนีจึงเรียนมาเพือทราบโดยทัวกัน และ
โปรดเข้ าใจ

เงือนไขการจอง
1. วางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ทันทีโดยโอนเข้ าบัญชี แล้ วแฟกซ์หรื อ mail สลิปโอนเงินมาทีบริษัทฯพร้ อมแฟกซ์หน้ า
พาสปอร์ ตมาด้ วย
2. ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง วัน

เงือนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง วัน คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน – วัน ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี
. ยกเลิกการเดินทางภายใน – วัน ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทงหมดในทุ
ั
กกรณี

*** โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้ งานถึง เดือนหรือไม่ หากมีการผิดพลาดทางบริ ษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ***
***เมือท่ านได้ ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทังหมด ไม่ ว่าจะเป็ นการชําระผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่ าท่ านรั บทราบและยอมรั บในเงือนไขต่ าง ๆ***

