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ดินแดนแหงความฝน “HONG KONG DISNEYLAND”
นั่งพีคแทรม ถายรูปชมวิววิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮองกง
หาดรีพลัสเบย นมัสการขอพรองคเจาแมกวนอิม + เทพเจาไฉซิงเอี้ย
เทพเจาแหงโชคลาภ แกชง หมุนกังหันนําโชค วัดแชกงหมิว
ขอเรื่องสุขภาพรางกาย เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน
ดูยิงไฟเลเซอร SYMPHONY OF LIGHT
พิเศษ! อิ่มอรอยหลากหลายเมนูซีฟูดสุดฟนส
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
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การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ
ใจกลางแหลงชอปปงจิมซาจุย ถนนนาธาน
EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL NATHAN HOTEL

กําหนดการเดินทาง & อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง
10-12
11-13
12-14
13-15
13-15
13-15

เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน

2562
2562
2562
2562
2562
2562

ผูใหญหองละ
รายละเอียดเที่ยวบิน
2-3 ทาน
ขาไป EK384 (14.00-18.05)
22,900
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.00-18.05)
22,900
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป CX700 (08.15-12.10)
30,900
ขากลับCX709 (22.25-00.20)
ขาไป CX616 (06.35-10.25)
30,900
ขากลับCX613 (18.35-20.35)
ขาไป TG600 (08.00-11.45)
30,900
ขากลับTG607 (20.45-22.25)
ขาไป EK384 (14.00-18.05)
28,900
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

14-16 เมษายน 2562

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากลับCX703 (19.50-21.50)

30,900

15-17 เมษายน
16-18 เมษายน
19-21 เมษายน
20-22 เมษายน

ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
ขาไป EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

22,900
22,900
21,900
21,900

2562
2562
2562
2562
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พักเดี่ยว
8,000
8,000

เด็ก 1 ทานพัก เด็ก 1 ทานพักกับ
กับผูใหญ 2 ทาน ผูใ หญ 2 ทาน
(เสริมเตียง)
(ไมเสริมเตียง)

21,900
21,900

20,900
20,900

โปรแกรมพิเศษ ชวงเทศกาล
บินไฟลทเชา
10,000 27,900
26,900
โปรแกรมพิเศษ ชวงเทศกาล
บินไฟลทเชา
8,000 21,900
20,900
8,000 21,900
20,900
8,000 20,900
19,900
8,000 20,900
19,900
หนา 2
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EK384 (14.00-18.05)
26-28 เมษายน 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.00-18.05)
27-29 เมษายน 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.00-18.05)
3-5 พฤษภาคม 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.00-18.05)
4-6 พฤษภาคม 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.00-18.05)
10-12 พฤษภาคม 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.00-18.05)
11-13 พฤษภาคม 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.00-18.05)
17-19 พฤษภาคม 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.00-18.05)
18-20 พฤษภาคม 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.00-18.05)
24-26 พฤษภาคม 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.00-18.05)
25-27 พฤษภาคม 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.00-18.05)
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.05-18.05)
1-3 มิถุนายน 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.05-18.05)
7-9 มิถุนายน 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.05-18.05)
8-10 มิถุนายน 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.05-18.05)
14-16 มิถุนายน 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.05-18.05)
15-17 มิถุนายน 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.05-18.05)
21-23 มิถุนายน 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.05-18.05)
22-24 มิถุนายน 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.05-18.05)
28-30 มิถุนายน 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
EK384 (14.05-18.05)
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2562 ขาไป
ขากลับEK385 (21.30-23.45)

21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900

19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900

HOT!! รายการ OPTION รวมรับ-สง
รายการ

เพิ่มเงินทานละ (บาท)

NGONGPING

2,000
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วันแรก
10.30 น.
13.45 น.
17.40 น.

ค่ํา

กรุงเทพฯ – ฮองกง – SYMPHONY OF LIGHT – อิสระชอปปงเลดี้มาเก็ต &
เทมเปลสตรีท
คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9
แถว T เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) พบเจาหนาที่และหัวหนาทัวรจากทางบริษัทคอยอํานวย
ความสะดวกแกทานในดานตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง
นําทุกทานลัดฟาสูเกาะฮองกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
การเดินทางใชเวลา 3 ชั่วโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแหงใหมของฮองกงที่ทันสมัย
ดวยเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ผานการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง นําทาน
เดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย ขามสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเปนสะพานแขวน
สองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล) เชื่อมตอระหวางฮองกงอินเตอร
เนชั่นนอลแอรพอรตกับตัวเมืองฮองกง ตัวสะพานชั้นบนจะเปนทางใหรถยนตวิ่ง สวนชั้นลางเปนเสนทางของ
เอ็มทีอาร (MTR) กับแอรพอรตเอ็กเพรสเทรนส (Airport Express Trains) สะพานซิงหมานี้ ไดถูกคัดเลือก
ให เ ป น สั ญ ลั ก ษณ ข องคู รั ก ทั่ ว โลกอี ก ด ว ย จากนั้ น นํ า ท า นเดิ น ทางสู ป ากอ า ววิ ค ตอเรี ย ซึ่ ง เป น จุ ด ชมวิ ว ที่
นักทองเที่ยวชื่นชอบอีกแหงหนึ่งของฮองกง นําทานชม SYMPHONY OF LIGHT เปนการแสดงแสงสี
เสียงกลางแจงที่ใหญที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิลด เรคคอรด” ซึ่งการแสดงจะเปดไฟที่ตกแตง
ดวยไฟหลากหลายสีสัน รวมดวยการยิงเลเซอรประกอบเพลงจากอาคารชั้นนํากวา 40 แหง โดยใชเวลาใน
การแสดงประมาณ 15 นาที

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT ( 1 )
เมนูดังนี้ :: ผัดผักตามฤดูกาล ขาวผัด หอยลายผัดเตาซี่ ปลาหมึกกระเทียมพริกไทย เปาฮื้อนึ่งซีอิ๊ว
ปลาเกานึ่งซีอิ๊ว หอยเชลลนึ่งวุนเสนกระเทียม กุงทะเลลวกจิ้ม ปูผัดขิง

จากนั้นใหทานอิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือทานใดที่ตองการชมทัศนียภาพของเกาะฮองกงยามราตรี ทาน
สามารถเดินชมบรรยากาศและวิถีชีวิตยามค่ําคืนของชาวฮองกงได เนื่องจากโรงแรมตั้งอยูใจกลางยานชอปปง
ฮองกงพักที่ EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ
NOVOTEL NATHAN HOTEL เทานั้น
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วันที่สอง

สวนสนุกดิสนียแลนด

เชา

รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซําตนตํารับของฮองกง ( 2 )
(สําหรับทานที่ซื้อ Option นั่งกระเชา NGONG PING ไหวพระใหญโปหลินเพิ่มชวงเชานําทานไปที่
สถานีขึ้นกระเชาและชวงบายไกดจะพาทานนั่งรถไฟไปยังสวนสนุกดิสนียแลนด)
จากนั้นนําทานเขาสูดินแดนแหงความฝน “HONG KONG DISNEYLAND” อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ
ของฮองกง ทานจะไดพบกับเครื่องเลนอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุด ฟรีเครื่องเลนทุกชนิด เลนกี่รอบก็ได
เพียบพรอมดวยกิจกรรมและความบันเทิงมากมาย ที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา แบงออกเปน 7 สวน ไดแก
เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เปนจุดเริ่มตนของถนนแหงการเดินทางยอนเวลาสูชวงตน
ศตวรรษที่ 19 ที่ถนนแกสลิทสตรีทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริกา เราจะพบกับขบวนพาเหรดเพื่อนชาวดีสนีย
ที่โปรดปรานอยาง มิกกี้เมาส, มินนี่, โดนัลดั๊ก และ กูฟฟ ที่มารวมเตนระบําอยางสนุกครื้นเครงกับวงดนตรี
มารชและเหลานักเตนที่เต็มไปดวยความราเริงและเบิกบาน ระหวางทางนั้นก็จะมีรานชอปปงอันเกไกใหได
เลือกสรรของที่ระลึกและของฝากพิเศษๆจากดิสนียแลนดซึ่งมีมากกวา 4,000 รายการ เปนที่ตั้งของซิตี้ฮอลล
และทางรถไฟฮองกงดิสนียแลนดที่จะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณอยางเพลิดเพลิน
ทูมอโรวแลนด (TOMORROW LAND) สนุกสนานกับเครื่องเลนแนวโลกอนาคตอันทันสมัย นําเสนอ
เรื่องราวของโลกอนาคตที่เต็มไปดวยความตื่นตาตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตรและการผจญภัยในอวกาศ โดย
ทูมอโรวแลนดในฮองกงดิสนียแลนดนั้นโดดเดนไปดวยบรรยากาศของ “อินเตอรกาแลคติก สเปซพอรต” หรือ
ดินแดนที่เชื่อมตอระหวางกาแล็คซี่ที่ในนั้น ไมวาจะเปน รานอาหาร รานคาและสถานที่ตางๆ ลวนแตมีหุนยนต
ยานอวกาศและดาวเคราะหลองลอยอยูไปมา นอกจากนี้ทูมอโรวแลนดยังมีโลกอวกาศแหง “สเปซ เมาเทน”
ที่นักทองเที่ยวสามารถเขาไปไดในเวลาเพียงอึดใจเดียว การขับจานบินสวนตัวใน “ออรบิทรอน” และการตอสู
กันแบบดุเดือดใน “บัซ ไลทเยียร แอสโตร บลาสเตอร
แฟนตาซีแลนด (FANTASY LAND) ทองเมืองการตูนดิสนีย ตื่นตาตื่นใจกับเมืองแหงเทพนิยาย ดินแดน
แหงนี้ลวนเต็มไปดวยสีสันและบรรยากาศของเมืองที่จําลองมาจากในการตูนของดิสนีย สนุกกับเรื่องราวอมตะ
ของ“ชางนอยดัมโบ” งานเลี้ยงน้ําชาของคนทําหมวก (Mad Hatter Te กับมิคกี้เมาทตัวการตูนอมตะ
ของดิสนียเปนพิเศษ งานนี้ตองไมพลาดกับการสนุกสนานกับภาพยนตร 3a Cups) รวมถึงมาหมุน จากเรื่อง
ซินเดอรเลลาและ“การผจญภัยของวินนี่ เดอะ พูห” สวนใครที่ชื่นชอบมิตินอกจากนี้ในแฟนตาซีแลนดยังมี
“แฟนตาซีการเดน” ซึ่งเปนสถานที่นาสนใจที่ออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับดิสนียแลนดฮองกงโดยเฉพาะโดย
ผูที่อยูในนั้นจะมีโอกาสไดพบกับการตูนตัวโปรดมากมายอาทิ มิกกี้ เมาส, มินนี่ เมาส, วินนี่ เดอะพูห,และ
เหลาเพื่อนพองชาวการตูนดิสนียมากมาย
แอดเวนเจอรแลนด (ADVANTURE LAND) ดินแดนแหงการผจญภัยอันนาตื่นเตน สัมผัสความเราใจกับ
การผจญภัยในปาลึกลับของเอเชียและแอฟริกา ในดินแดน “จังเกิล ริเวอร ครูซ” (Jungle River Cruise)ซึ่ง
นั ก ท อ งเที่ ย วจะเริ่ ม ต น การผจญภั ย บนเรื อ สํ า รวจที่ ล อ งไปตามแม น้ํ า สายใหญ หั ว ใจหลั ก ของแอดเวนเจอร
แลนดผานปาลึกลับ ที่ทุกโคงน้ําจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สรางความตื่นเตนตางๆรออยูเพื่อสรางความสนุกใหกับ
ผูที่เขาไปเยือน ไมวาจะเปน ฝูงชางที่เลนน้ําอยางสนุกสนาน ตื่นเตนกับการผจญภัยกับสัตวปานานาชนิด,
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กลางวัน

หรือทานจะลองไปบนแพทอนซุงขามแมน้ําแหงการผจญภัยไปยังเกาะทารซานในใจกลางของแอดเวนเจอร
แลนด เมื่อทานมาถึงไตขึ้นไปตามขั้นบันไดไมที่สรางจากชิ้นสวนเรืออับปางและขามสะพานแขวนไปสูบาน
ตนไมกลางปาดิบของทารซาน Tazan’s Tree House
ทอยสตอรี่แลนด (TOY STORY LAND) มีเครื่องเลนชนิดใหมมาเสิรฟความสนุกสนาน เชน RC RACER,
TOY SOLDIER PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็กเตอร
พระเอกของเรื่อง WOODY ยืนตอนรับทานที่ทางเขาดานตะวันตก พรอมดวย TOY SOLDIER 3 คนคอย
คําสั่งจากวูดดี้ และ ไดโนเสาร REX ยืนตอนรับทานที่ทางเขาดานตะวันออก
กริซลีย กัลช (GRIZZLY GULCH) สรางสรรคพิเศษสุดเฉพาะฮองกงดิสนียแลนดเทานั้น เปดโลก
ตะวันตก รวมผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม มันส ไมเหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน
“รัน อเวย มายน คารส” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแนน!!! ครั้งแรกกับโคสเตอรภาคพื้นดิน
หลากหลายทิศทาง รายรอบดวยแดนเถื่อนแปลกตา เลี้ยวเลาะผานโตรกธารน้ําพุรอน “ไกเซอร กัลช”
(GEYSER GULCH) ที่พวยพุงสะเทือนทั่วทั้งพื้นดิน แลวมาเยี่ยมบานชางตีเหล็ก หลบสายน้ําที่สาดสาย และ
รานของแหงที่กลายเปนรานของเปยก รวมเฮฮาจองหาเพื่อนใหม เล็งใหแมน แลวพนสายน้ําจากเครื่องสูบลม
ของชางตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ํา จากนั้นพบกับการตอนรับแบบไวลด เวสต กับเพื่อนที่แสนวิเศษ มิก
กี้, มินนี่, ชิพ แอนด เดลในชุดเสื้อผานารัก และสองเพื่อนดิสนีย กรีซลีย หมีนอยโคดา และ เคไนย
มิสทิค พอยท (MYSTIC POINT) เดินทองไปผานสวนหยอมที่เต็มไปดวยวัตถุโบราณที่สรางภาพลวงตา
3 มิติ "การเดน ออฟ วันเดอรส" (Garden of Wonders) สํารวจพิพิธภัณฑลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณนาตื่นตา
จากทั่วโลกมามีชีวิตตอหนาตอตาทาน "มิสทิค แมนเนอร" (Mystic Manor)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในสวนสนุกดิสนียแลนด ( 3 ) คูปองอาหาร
*** เวลา 15.00 น.ของทุกวัน ทานจะพบกับขบวนพาเหรด ไฟลทส ออฟ แฟนตาซี ซึ่งจะพบกับ
เจาหญิงของดิสนีย, มิกกี้และผองเพื่อน, ตัวละครของพิกซาร และความบันเทิงกลางแจง
*** อิสระอาหารเย็น เพื่อใหทานสนุกสนานเพลิดเพลินกับเครื่องเลนไดอยางเต็มอิ่ม
ฮองกงพักที่ EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ
NOVOTEL NATHAN HOTEL เทานั้น

วันที่สาม

(นั่งรถรางพีคเทรม) สูยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด) – รีพลัสเบย –
ฮองกงจิวเวอรรี่ – วัดแชกงหมิว – เทพเจาหวังตาเซียน – ชอปปงถนนแบรนดเนม –
ฮองกง - กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซําตนตํารับของฮองกง ( 4 )
จากนั้นนําทานเดินทางโดยรถรางพีคแทรม ขึ้นสู ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของ
ฮองกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์สดชื่น จากจุดนี้ ทานสามารถชม

www.เที่ยวทัว
่ โลก.com สายดวน 086-366-6583, 094-419-2228

หนา 6

บริษัท เที่ยวทัว่ โลก ดอทคอม แทรเวล อินเตอรกรุป จํากัด
เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-103-9988 Hotline. 086-366-6583, 094-419-2228 LINE ID : @teawtourlok
E-Mail : info@teawtourlok.com Website : www.teawtourlok.com License : 11/06940

รหัสทัวร HISO 02 EK
ทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร อาคารรูปรางครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณเดนที่สุด ชมเกาะฮองกงและ
เกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน ทั้งนี้ยังจะไดตื่นตาตื่นใจกับตึกระฟาที่สูงตระหงานและอาคารตางๆ ที่กอสราง
ตามหลักฮวงจุย อาทิเชน ตึกเซ็นทรัลพลาซา ตึกไชนาแบงค และตึกอื่นๆ อันเปนที่ตั้งของธุรกิจชั้นนําของ
ฮองกง พรอมทั้งถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮองกงนานาชนิดจากรานคา
ภายในอาคารเดอะพี ค ได อี ก ด ว ย และในบริ เ วณเดี ย วกั น ยั ง มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ม าดามรุ ส โซ ซึ่ ง เป น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
หุนจําลองเสมือนจริงของดารา นักแสดง และผูมีชื่อเสียงของฮองกงและทั่วโลก ใหทานไดเขาเยี่ยมชมอีก
ดวย (ในการเขาพิพิธภัณฑทานตองเสียคาตั๋วเขาชมเอง) จากนั้นนําทานเดินทางสู “อาวรีพลัสเบย”
เพื่อนมัสการและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จาก “องคเจาแมกวนอิม” ปางประทานพรที่ชาวฮองกงเชื่อวาศักดิ์สิทธิ์
มาก องคทานมีความประณีตงดงาม ตั้งอยูบนฐานบัว และ “เจาแมทับทิม” เพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และ
ขอใหการเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พรอมกับนมัสการเทพเจาแหงโชคลาภ “ไฉซิ้งเอี้ย” ที่มีชื่อเสียงวาหาก
ใครไดมาสัมผัสองคทาน จะไดรับแตเงิน ทอง กลับบาน โดยเอาสองมือลูบจากเคราทานลงมาแลวกํามาใสใน
กระเปาของตัวเอง เสมือนเปนเคล็ดวาใหเงินทองไหลมาเทมาสูกระเปาของเรา บางทานก็จะลูบกอนทองที่อยู
ดานขางองคทานแลวกํามาใสกระเปาของตัวเองอีกครั้ง หรือทานไหนที่มีบุตรยาก แตงงานแลวยังไมมีบุตร
ใหมาขอพร “องคสังกัจจาย(องค Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อที่วาถา
หากลูบทองซายจะไดลูกชาย ถาลูบทองขวาจะไดลูกสาวอีกดวย แลวพาทานเดินขาม “สะพานตออายุ” ซึ่ง
ชาวฮองกงเชื่อกันวาถาขามสะพานนี้ไดจะสามารถตออายุได และเมื่อเราขามสะพานมาแลวจะเปนลานกวาง
ที่เต็มไปดวยเซียนและเทพเจามากมาย ซึ่งรวมถีง “องคเทพเจาแหงความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมือทานจะ
มีหนังสือเลมใหญ ขางๆ องคทานจะมีหินดํากอนโต ใหทําการอธิษฐาน แลวทําการลูบกอนหินซึ่งจะนําพาให
พบคู สวนทานที่มีคูอยูแลวเมื่อไหวขอพรทานแลวก็ทําใหรักมั่นคงและยาวนาน หลังจากนั้นนําทานเยี่ยมชม
โรงงาน ฮองกงจิวเวอรรี (HKJ) ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไซนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 5 )
จากนั้นนําทานสูวัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) หนึ่งในวัดยอดนิยมของฮองกง ที่
ประชาชนใหความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ดานในศาลมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัด
แหงนี้ เชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรดานโชคลาภ เสริมความเปนสิริมงคล ปดเปาเรื่องรายๆออกไป และ
วัดแหงนี้ ยังเปนสถานที่ที่นิยมสําหรับทานที่ตองการแกปชงอีกดวย โดยวิธีการไหวขอพรจากทานแชกงนั้น
ทานจะตองเขาไปยืนอยูเบื้องหนารูปปนของทาน แลวอธิษฐานขอพรพรอมกับมองหนาทาน อยางมุงมั่นตั้งใจ
จากนั้นทําพิธีหมุน กังหันแหงโชคชะตา หรือที่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพื่อหมุนรับแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต
โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ มีดังนี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
เมื่อหมุนกังหันเสร็จแลว ใหตีกลอง 3 ครั้ง เพื่อใหเปนที่รับรูทั่วกันทั้งฟาดิน และใหพรนั้นสมประสงค
จากนั้นนําทานนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน อีกหนึ่วัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง ซึ่งมี
เทพผูขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ ชวยเหลือเรื่องสุขภาพพลานามัยของเราและคนที่เรารัก ซึ่งทาน
จะพบกับผูคนมากมายที่นําธูป พรอมกับของมาสักการะและแกบนเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งจุด
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21.00 น.
23.15 น.

สักการะที่สําคัญและเปนที่นิยมสําหรับการขอพรเรื่องความรัก คือ เทพเจาหยกโหลวหรือเทพเจาดายแดง
ซึ่งจะมีอยู 3 องค องคกลางคือ องคเทพอาวุโส ดานซายเปนเทพเจาสาว ดานขวาเปนเทพเจาบาว และมีดาย
สีแดงเชื่อมทั้ง 3 องคไว สําหรับวิธีการไหวขอพรเทพเจาหยกโหลว ใหเริ่มทํานิ้วสําหรับสอดดายแดง โดยจะ
มีปายกํากับบอกวิธีการตั้งอยู ณ บริเวณจุดขอพร ที่สําคัญหามปลอยดายหลุดมือเด็ดขาดจนกวาจะเสร็จพิธี
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูถนนสาย ชอปปงแบรนดเนมหรู (CANTON ROAD) ใหอิสระทานเลือกซื้อ
แบรนดเนมตามอัธยาศัย แบรนดเนมทุกแบบทุกประเภท รวมระดมพลกันอยูบนถนนเสนนี้ตั้งแตตนจนสุดสาย
เชน OMEGA, TUDOR, ROLEX, ARMANI, JOYCE, DOLCHE & GABBANA, BUEBERRY, LONGCHAMP,
DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, COACH, GUCCI, LOUIS
VUITTON, MIU MIU, DIOR,
BONJOUR, PRADA, CHANEL รวมถึงแบรนดรองเทา NEW BALANCE, ONITSUKA TIGER ฯลฯ สวนทานที่
ตองการซื้อสินคาประเภทน้ําหอม เครื่องสําอางค ทานสามารถขามถนนมาซื้อไดที่ Duty Free Shop (DFS)
*** อิสระอาหารเย็น เพื่อใหทานชอปปงสินคาไดอยางจุใจ
*** กรุณาตรงตอเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส (Emirates) เที่ยวบินที่ EK385 / บริการอาหารเช็ท
ใหญพรอมเครื่องดื่มไวน เบียร น้ําอัดลมบนเครื่อง
ใชเวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาเขา ชั้น 2
โดยสวัสดิภาพ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>
รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเปนเอกสิทธิ์ของผูจัดโดยยืดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับพรอมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ
(กรณีอยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงหรือตองซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขสายการบิน)
 คาภาษีสนามบินไทย - ฮองกง
 คาน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ทาน
 คาที่พักตามระบุในรายการพักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเทา
 คาอาหารตามที่ระบุอยูในรายการ
 คารถรับสงตามสถานทองเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ที่ระบุอยูในรายการ
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางทานละไมเกิน 1,000,000 บาท
(คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด
(สายการบินเอมิเรตส จํากัดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัมตอทาน ไมจํากัดจํานวนชิ้น
ถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 7 กิโลกรัมตอทาน)
 คาภาษีน้ํามัน,คาภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มกอนการเดินทาง
 คาอาหาร-เครือ
่ งดื่มนอกเหนือรายการ
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาทิปพนักงานยกกระเปา /พนักงานเสิรฟ ฯลฯ
 คาทําหนังสือเดินทางและคาแจงเขา-ออกคนตางดาวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
(บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ทานตองการใบกํากับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท หางราน องคกร ฯลฯ)
 คาธรรมเนียมมัคคุเทศกทองถิ่น 10 ดอลลารฮองกง และคนขับรถ 10 ดอลลารฮองกง ตอวันตอคน รวม 3 วัน 60 ดอลลาร
ฮองกง เด็กและผูใหญจายเทากัน ยกเวนเฉพาะเด็กทารก
 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ แตไมบังคับทิป)
www.เที่ยวทัว
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รหัสทัวร HISO 02 EK
เอกสารที่ตอ
 งใช
 พาสปอรตไทยอายุการใชงานเหลือมากกวา 6 เดือนถายเอกสารสําเนาหนาพาสปอรตสงแฟกซหรือสแกนมายังบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน คืนคาทัวรทั้งหมด
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน คืนคามัดจํา 50 เปอรเซ็นต
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี
**กรุปที่เดินทางวันที่ 10-12, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17 และ 16-18 เม.ย. 62**
***รวมถึงกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด กรุปเหมาสวนตัว และกรุปที่แจงปดกรุปแลว***
***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น***

กรณีคณะออกเดินทางได
 คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร)
 คณะจองจํานวนผูใหญ 4 - 9 ทานออกเดินทาง (ไมมห
ี ัวหนาทัวรแตมีไกดรอรับที่สนามบินฮองกง)
 คณะจองจํานวนผูใหญไมถึง 1 - 3 ทาน ไมออกเดินทาง

เงื่อนไขการใหบริการ
 สํารองที่นั่งพรอมชําระคามัดจําทานละ 5,000 บาท
***กรุปที่เดินทางชวงเทศกาล วันที่ 10-12, 11-13, 13-15, 15-17 และ 16-18 เมษายน 2562 สํารองที่นั่ง
พรอมชําระคามัดจําทานละ 10,000 บาท***
หากยังไมชําระคามัดจําถือวาการจองไมสมบูรณ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สําหรับผูที่วางมัดจํากอน สวนที่เหลือชําระกอน
การเดินทาง 10 วัน
 กรุปจอยหนารานจํานวนผูเดินทางขั้นต่ํา ผูใหญ 4 ทานขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางใน
กรณีที่ผูเดินทาง (บุคคลที่มีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป) ไมครบ 4 ทาน
 เที่ยวบิน,ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ
 หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว
เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไม
สามารถเดินทางได)
 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวา กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบอาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจา ยทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอน
เดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
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รหัสทัวร HISO 02 EK
 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถ
เปลี่ยนชื่อได
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนคามัดจํา 50 เปอรเซ็นต, ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด
100% เต็มของราคาทัวร
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุปเหมาสวนตัวที่ตองการการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight และกรุปที่แจงปดกรุปและยกเลิกการ
ขายจากซีรียทัวรจะไมมีการคืนมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
**กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจแลวจึงวางมัดจํา เพื่อประโยชนของทานเอง**

หมายเหตุ
 รายละเอียดดานการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดย
มิตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกลาวทางบริษัทจะยึดถือและคํานึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ

**ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจใหทางบริษัทฯ เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งนีค
้ ะ **
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