ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND”
นังรถรางพี
่
คแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
อ่าวรีพลั ส์เบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ ย
ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ขอพรด้านการเงิน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮา
ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนาโชค วัดแชกงหมิว
ชมการแสดงแสง สี เสียง ยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนู ซีฟู้ดสุดฟิ นส์
โดยสายการบินหรู THAI AIRWAYS (TG)

COUNTDOWN! การันตีพกั สบาย โรงแรมระดับ 4 ดาว ในพื้ นที่จดั งาน
“2020 HONG KONG NEW YEAR COUNTDOWN CELEBRATION”
ใจกลางเมืองฮ่องกง ย่านช้อปปิ้ งจิ มซาจุ่ย ติดถนนนาธาน

PRUDENTIAL HOTEL

กาหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ
เด็ก 1 ท่ำนพักกับ เด็ก 1 ท่ำนพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน
(เสริมเตียง)
(ไม่เสริมเตียง)

ผู้ใหญ่ห้องละ พัก
2-3 ท่ำน เดี่ยว

กำหนดกำรเดินทำง

รำยละเอียดเที่ยวบิน

27-29 ธันวาคม 2562

ขาไป TG600 (08.00-11.45)
ขากลับ TG607 (20.45-22.40)

27,900 12,000

26,900

25,900

30 ธ.ค. 62-1 ม.ค. 63

ขาไป TG600 (08.00-11.45)
ขากลับ TG607 (20.45-22.40)

27,900 12,000

26,900

25,900

31 ธ.ค. 62-2 ม.ค. 63

ขาไป TG600 (08.00-11.45)
ขากลับ TG607 (20.45-22.40)

27,900 12,000

26,900

25,900

HOT!! รายการ OPTION รวมรับ-ส่ง
รายการ

เพิม่ เงินท่านละ (บาท)

NGONGPING

2,000

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – (นังรถรางพี
่
คแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด) –
อ่าวรีพลั ส์เบย์ – SYMPHONY OF LIGHT – ช้อปปิ้ งเลดี้ มาเก็ต & เทมเปิ้ ลสตรีท

05.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 แถว D
เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) พบเจ้ ำหน้ ำที่จำกทำงบริษัทและหัวหน้ ำทัวร์ คอยต้ อนรับและ
อำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่ นในด้ ำนตัว๋ เครื่องบินและสัมภำระในกำรเดินทำง
นำทุกท่ำนลัดฟ้ ำสู่เกำะฮ่องกง โดยเทีย่ วบินที่ TG600 / บริการอาหารร้อนและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง

08.00 น.

กลางวัน

การเดินทางใช้เวลา 3 ชัว่ โมง ถึงสนำมบิน CHECK LAP KOK สนำมบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทนั สมัย
ด้ วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ผ่ำนพิธีกำรตรวจเอกสำรและสัมภำระในกำรเข้ ำเมือง นำท่ำน
เดินทำงผ่ำนเส้ นทำงไฮเวย์อันทันสมัยข้ ำมสะพำนแขวนซิงหม่ำ (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็ นสะพำนแขวน
สองชั้ นที่ยำวที่สุดในโลก โดยมีควำมยำวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่ ำงฮ่ องกงอินเตอร์
เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพำนชั้นบนจะเป็ นทำงให้ รถยนต์ว่ิง ส่วนชั้นล่ำงเป็ นเส้ นทำงของ
เอ็มทีอำร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพำนแขวนซิงหม่ำนี้ ได้ ถูก
คัดเลือกให้ เป็ นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลกอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 1 )

คา่

หลังจำกนั้น นำท่ำนเดินทำงโดย รถรางพีคแทรม ขึ้ นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวที่สูงที่สุดของฮ่องกงกับ
ควำมสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จำกจุ ดนี้ ท่ำนสำมำรถชมทัศนียภำพอันงดงำมของตึกพี คทำวเวอร์
อำคำรรูปร่ำงครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุด ชมเกำะฮ่องกงและเกำลูนได้ ท้งั เกำะอย่ำงชัดเจน ตื่นตำตื่น
ใจกับตึกระฟ้ ำที่สงู ตระหง่ำนและอำคำรต่ำงๆ ที่ก่อสร้ ำงตำมหลักฮวงจุ้ย อำทิ ตึกเซ็นทรัลพลำซ่ำ ตึกไชน่ำแบงค์
และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ต้งั ของธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง พร้ อมทั้งถ่ำยภำพกับวิวสวยสุดประทับใจ และเลือกซื้อของ
ที่ระลึกของฮ่องกงจำกร้ ำนค้ ำภำยในอำคำรเดอะพีค และในบริเวณเดียวกันนั้น ยังมีพิพิธภัณฑ์มำดำมรุส โซ ซึ่ง
เป็ นพิพิธภัณฑ์หุ่นจำลองเสมือนจริงของเหล่ำดำรำ นักแสดง และผู้มีช่ ือเสียงของฮ่องกงและทั่วโลกให้ เข้ ำเยี่ยม
ชมอีกด้ วย (ในการเข้า ชมพิพิธภัณฑ์ ท่ านต้องเสียค่ าตัว๋ เข้าชมเอง) จำกนั้ น นำท่ำ นสู่ “อ่ าวรี พลั ส์เบย์”
เริ่มต้ นขอพรกับ “องค์เจ้ ำแม่กวนอิม” ปำงประทำนพรที่ชำวฮ่ องกงเชื่ อว่ ำศักดิ์สิทธิ์มำก องค์ท่ำนมีควำม
ประณีตงดงำมตั้งอยู่บนฐำนบัว ขอพรต่อกับ “เจ้ ำแม่ทบั ทิม” เพื่ อเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและขอให้ กำรเดินทำง
ทุกครั้งปลอดภัย พร้ อมสักกำระขอพรเทพเจ้ ำแห่งโชคลำภ “ไฉ่ ซิงเอี๊ย” ที่เชื่อกันว่ ำ หำกใครได้ มำสัมผัสองค์
ท่ำนจะได้ รับแต่เงิน ทอง กลับบ้ ำน โดยเอำสองมือลูบจำกเครำท่ำนลงมำแล้ วกำมำใส่ในกระเป๋ ำของตัวเอง
เสมือนเป็ นเคล็ดว่ำให้ เงินทองไหลมำเทมำสู่กระเป๋ ำของเรำ แล้ วลูบก้ อนทองที่อยู่ด้ำนข้ ำงองค์ท่ำนแล้ วกำมำใส่
กระเป๋ ำของตัวเองอีกครั้ง ส่วนท่ำนใดที่มีบุตรยำกหรือ แต่งงำนแล้ วยังไม่มีบุตร ให้ มำขอพร “องค์สังกัจจำย
(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบควำมสำเร็จเกือบทุกคน แล้ วเดินข้ ำม “สะพำนต่ออำยุ” ซึ่งชำวฮ่องกงเชื่อกัน
ว่ำกำรข้ ำมสะพำนนี้จะสำมำรถต่ออำยุได้ เมื่อข้ ำมสะพำนมำแล้ วจะเป็ นลำนกว้ ำงที่เต็มไปด้ วยเซียนและเทพเจ้ ำ
มำกมำย หนึ่งในนั้นคือ “องค์เทพจันทรำหรือเทพเจ้ ำแห่งควำมรัก” องค์ท่ำนจะมีหนวดเครำยำวๆ ในมือท่ำน
ถือหนังสือเล่มใหญ่ ข้ ำงๆองค์ทำ่ นจะมีหินสีดำก้ อนโต ให้ อธิษฐำนแล้ วทำกำรลูบก้ อนหินเชื่อว่ำจะนำพำให้ พบคู่
ส่วนท่ำนที่มีคู่อยู่แล้ วเมื่อไหว้ ขอพรองค์ทำ่ นแล้ วก็จะช่วยให้ ควำมรักมั่นคงและยำวนำน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT ( 2 )

11.45 น.

จำกนั้น นำท่ำนเดินทำงสู่ปำกอ่ำววิคตอเรียเพื่อชมกำรแสดง SYMPHONY OF LIGHT ซึ่งเป็ นกำรแสดง
แสง สี เสียง กลำงแจ้ งที่ใหญ่ ท่สี ุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด ” โดยตึกต่ำงๆทั้งในฝั่ง
ฮ่องกงและเกำลูนกว่ำ 40 แห่ง จะเปิ ดไฟพร้ อมกันอย่ำงสว่ำงไสว ร่วมด้ วยกำรยิงไฟเลเซอร์ ประกอบเพลง โดย
จะแสดงเพียงวันละ 1 รอบ ในเวลำ 20.00 น. และจะใช้ เวลำในกำรแสดงประมำณ 15 นำที

พิเศษสำหรับค่ำคืนส่งท้ ำยปี ในวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ท่ำนจะได้ ร่วมนับถอยหลังส่งท้ ำยปี เก่ำ ต้ อนรับปี ใหม่
ในสุดยอดงำนเฉลิ มฉลองเคำท์ดำวน์ ท่ีย่ิงใหญ่ แ ห่ งเอเชี ย “2020 HONG KONG NEW YEAR
COUNTDOWN CELEBRATION” ที่ริมอ่ำววิคตอเรียแห่ งนี้ และที่พิเศษยิ่งกว่ ำกำรแสดงแสง สี เสียงนั้น
ท่ำนยังจะได้ ชมกำรแสดงพลุดอกไม้ ไฟที่จะเริงระบำประสำนกับทำนองดนตรี เปล่งประกำยระยิบระยับสว่ำงไสว
ทั่วผืนฟ้ ำเหนืออ่ำววิคตอเรียอย่ำงตระกำรตำ เสมือนเป็ นคำอวยพรปี ใหม่ให้ แก่ทำ่ นและมหำนครแห่งนี้อกี ด้ วย
***ในวันจัดงานจะมีการปิ ดถนนนาธาน ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าโรงแรมไปจนถึงปากอ่าววิคตอเรีย
ซึ่งคุณลูกค้าสามารถเข้าร่วมงานได้โดยการเดินเท้า ทั้งขาไปและขากลับ ได้อย่างสะดวก
โดยไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งการจราจรติดขัดค่ะ***
จำกนั้น มอบอิสระท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย หรือหำกท่ำนต้ องกำรชมทัศนียภำพของเกำะฮ่องกงยำมรำตรี ท่ำน
สำมำรถเดินชมบรรยำกำศและวิถีชีวิตยำมค่ำคืนของชำวฮ่องกงได้ เนื่องจำกโรงแรมตั้งอยู่ใจกลำงย่ำนช้ อปปิ้ ง

ฮ่องกงพักที่ :: PRUDENTIAL HOTEL
Tel. (+852) 2311-8222
222 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong
www.prudentialhotel.com

วันที่สอง

สวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์เต็มวัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซาต้นตารับของฮ่องกง ( 3 )
(สาหรับท่านทีซ่ ื้ อ OPTION นังกระเช้
่
า NGONG PING ไหว้พระใหญ่โป๋ หลิน ไกด์จะนาท่านเดินทางไปขึ้ น
กระเช้าในช่วงเช้าและนาท่านนังรถไฟไปยั
่
งสวนสนุ กดิสนียแ์ ลนด์ในช่วงบ่าย)
จำกนั้น นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ดินแดนแห่งควำมฝัน “HONG KONG DISNEYLAND” อำณำจักรสวนสนุกอัน
ยิ่งใหญ่ของฮ่องกง พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุ กที่สุด ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด เล่นกี่รอบก็ได้ พร้ อม
ด้ วยกิจกรรมและควำมบันเทิงมำกมำย ที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกำะลันเตำ แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้ แก่
เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เริ่มต้ นกำรเดินทำงย้ อนเวลำสู่ช่วงต้ นศตวรรษที่ 19 ที่
ถนนแกสลิทสตรีทของสหรัฐฯ พบกับขบวนพำเหรดผองเพื่อนชำวดิสนีย์ท่มี ำร่วมเต้ นระบำกับวงดนตรีมำร์ช
และเหล่ำนักเต้ นที่เต็มไปด้ วยควำมร่ำเริง ระหว่ำงทำงก็จะมีร้ำนช้ อปปิ้ งให้ ได้ เลือกสรรของที่ระลึกจำกดิสนีย์
แลนด์ซ่ึงมีมำกกว่ำ 4,000 รำยกำร และยังเป็ นที่ต้ังของซิต้ ฮี อลล์และทำงรถไฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อกี ด้ วย

ทูมอโรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) สัมผัสประสบกำรณ์ใหม่ล่ำสุด Ant-Man and The Wasp:
Nano Battle จัดเต็มควำมสนุกกับเครื่องเล่นสุดลำ้ สมัยที่จะแปลงร่ ำงคุณให้ ตัวเล็กเท่ำมด!! เพื่อร่วมภำรกิจกับ
ซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจอย่ำง Iron Man, Ant-Man และ the Wasp เพื่อต่อสู้จำกกำรบุกโจมตีของเหล่ำวำยร้ ำย
จำกองค์กรไฮดรำที่ต้องกำรมำขโมยปฏิกรณ์อำร์ค (Arc Reactor) บนหอคอยสตำร์กที่เกำะเกำลูน และต้ องกำร
จะโจมตีเพื่อเอำ Data Core ซึ่งเป็ นที่เก็บข้ อมูลลับสุดยอดขององค์กรชีลด์ (S.H.I.E.L.D) ไปด้ วย งำนนี้ Iron
Man และ Ant-Man and The Wasp จึงต้ องกำรควำมช่วยเหลือจำกคุณด้ วยเช่นกัน!
แฟนตาซี แลนด์ (FANTASY LAND) ตื่นตำตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิยำย ดินแดนแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้ วย
สีสันและบรรยำกำศของเมืองที่จำลองมำจำกกำร์ตูนดิสนีย์ สนุ กกับเรื่องรำวอมตะของ “ช้ ำงน้ อยดัมโบ้ ” งำน
เลี้ยงนำ้ ชำของคนทำหมวก (Mad Hatter Tea) กับมิคกี้เมำท์ ตัวกำร์ ตูนอมตะของดิสนีย์ สนุ กสนำนกับ
ภำพยนตร์ 3a Cups โลดแล่นกับม้ ำหมุนจำกเรื่องซินเดอเรลลำ รวมถึง “กำรผจญภัยของวินนี่ เดอะ พูห์”
นอกจำกนี้ยังมี “แฟนตำซีกำร์เด้ น” ที่ออกแบบมำเป็ นพิเศษสำหรับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์โดยเฉพำะอีกด้ วย

กลางวัน

แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND) สัมผัสควำมเร้ ำใจกับกำรผจญภัยในป่ ำลึกลับของเอเชียและ
แอฟริกำ ในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึ่งจะเริ่มต้ นกำรผจญภัยบนเรือสำรวจที่ล่อง
ไปตำมแม่นำ้ สำยใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่ำนเส้ นทำงป่ ำที่ทุกโค้ งนำ้ จะมีส่งิ ลึกลับคอยสร้ ำงควำม
ตื่นเต้ นให้ กบั ผู้ท่เี ข้ ำไปเยือน ไม่ว่ำจะเป็ น ฝูงช้ ำงที่กำลังเล่นนำ้ อย่ำงสนุกสนำน ตื่นตำตื่นใจกับกำรผจญภัยกับ
สัตว์ป่ำนำนำชนิด หรือท่ำนจะล่องไปบนแพท่อนซุงข้ ำมแม่นำ้ แห่งกำรผจญภัยไปยังเกำะทำร์ซำนในใจกลำงของ
แอดเวนเจอร์แลนด์ แล้ วไต่ข้ ึนไปตำมขั้นบันไดไม้ ท่สี ร้ ำงจำกชิ้นส่วนเรืออับปำงและข้ ำมสะพำนแขวนไปสู่บ้ำน
ต้ นไม้ กลำงป่ ำดิบของทำร์ซำน “Tazan’s Tree House”
ทอยสตอรี่แลนด์ (TOY STORY LAND) สนุกสนำนกับเครื่องเล่นใหม่ RC RACER, TOY SOLDIER
PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP พร้ อมพบกับคำแร็กเตอร์
พระเอกของเรื่อง “WOODY” ที่รอต้ อนรับท่ำนอยู่ท่ที ำงเข้ ำด้ ำนตะวันตก และ TOY SOLDIER 3 นำยที่รอรับ
คำสั่งจำกวู้ดดี้ รวมถึงไดโนเสำร์ REX ที่ยืนต้ อนรับท่ำนอยู่ท่ที ำงเข้ ำด้ ำนตะวันออก
กริซลีย ์ กัลช (GRIZZLY GULCH) พิเศษเฉพำะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ที่เดียวในโลกเท่ำนั้น!! ผจญภัยไป
กับรถรำงตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “บิ๊ก กริซลีย์ เมำท์เทน รันอะเวย์ ไมน์ คำร์ส (Big Grizzly Mountain
Runaway Mine Cars) โคสเตอร์ภำคพื้นดินหลำกหลำยทิศทำง รำยรอบด้ วยแดนเถื่อนแปลกตำ เลี้ยวเลำะผ่ำน
โตรกธำรนำ้ พุร้อน “ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพื้นดิน แล้ วมำเยี่ยมบ้ ำนช่ำง
ตีเหล็ก ร่วมเฮฮำจ้ องหำเพื่อนใหม่ เล็งแล้ วพ่นสำยนำ้ จำกเครื่องสูบลม สนุกสนำนกันแบบเย็นฉ่ำ
มิสทิค พอยท์ (MYSTIC POINT) สัมผัสควำมลึกลับของคฤหำสน์หรู “Mystic Manor” โดยกำรนั่งรถ
สำรวจ “The Mystic Magneto-Electric Carriage” เพื่อชมของสะสมของลอร์ดเฮนรี่ มิสทิค โดยมีเจ้ ำลิงน้ อย
Albert เป็ นผู้นำทำงเข้ ำสู่โลกแห่งกำรผจญภัย ต่อด้ วยกำรเดินสำรวจในสวนหย่อมที่เต็มไปด้ วยวัตถุโบรำณที่
สร้ ำงจำกภำพลวงตำ 3 มิติ “การ์เด้น ออฟ วันเดอร์” (Garden of Wonder)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ ( 4 ) ***คูปองอาหาร***
*** ในเวลา 13.15 น. ท่านจะได้พบกับขบวนพาเหรดชุด FLIGHTS OF FANTASY PARADE ที่ยกทัพ
ขบวนเจ้าหญิง มิกกี้ มินนีแ่ ละผองเพือ่ น รวมถึงคาแร็กเตอร์จากพิกซาร์ มาเริงร่ากันอย่างมากมาย
***อิสระอาหารเย็น เพือ่ ให้ท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับเครือ่ งเล่นได้อย่างเต็มอิ่ม***
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพือ่ เดินทางกลับสู่ทีพ่ กั ***

ฮ่องกงพักที่ :: PRUDENTIAL HOTEL
Tel. (+852) 2311-8222
222 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong
www.prudentialhotel.com

วันที่สาม

วัดหวังต้าเซียน – ฮ่องกงจิ วเวลรี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮา - วัดแชกงหมิว –
ช้อปปิ้ งถนนแบรนด์เนม – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ ซาต้นตารับของฮ่องกง ( 5 )
หลังจำกนั้น นำท่ำนเดินทำงไปสักกำระขอพร เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดดังของฮ่องกง
วัดแห่งนี้มีเทพผู้ข้ นึ ชื่อและศักดิ์สิทธิ์ในกำรขอพรด้ ำนสุขภำพพลำนำมัย โรคภัยไข้ เจ็บ ทั้งสุขภำพของตัวเรำเอง
คนในครอบครัว และคนที่เรำรัก ซึ่งท่ำนจะได้ พบเห็นผู้คนมำกมำยนำธูป พร้ อมกับเครื่องบูชำต่ำงๆมำสักกำระ
และแก้ บนเป็ นจำนวนมำก นอกจำกนี้ยังมีอีกหนึ่งจุ ดสักกำระที่เป็ นที่นิยมสำหรับกำรขอพรในด้ ำนควำมรัก คือ
เทพเจ้าหยกโหลวหรือเทพเจ้าด้ายแดง ซึ่งมีอยู่ ท้งั หมด 3 องค์ องค์กลำงคือ เทพอำวุโส ด้ ำนซ้ ำยเป็ นเทพ
เจ้ ำสำว ด้ ำนขวำเป็ นเทพเจ้ ำบ่ ำว โดยจะมีด้ำยสีแดงเชื่อมทั้ง 3 องค์ไว้ สำหรับวิธีกำรไหว้ ขอพรเทพเจ้ ำหยก
โหลวนั้น ให้ ท่ำนเริ่มทำนิ้ว มือสำหรับสอดด้ ำยแดงตำมป้ ำยกำกับบอกวิธีกำรที่ต้ังอยู่ ณ บริเวณจุ ดขอพร สิ่ง
สำคัญที่สุด คือ ห้ ำมปล่ อยให้ ด้ำยหลุดมือ เป็ นอัน ขำดจนกว่ำจะเสร็จพิ ธี หลังจำกนั้นนำท่ำนเยี่ยมชมโรงงำน
ฮ่องกงจิ วเวลรี่ (HKJ) ต้ นตำรับงำนดีไซน์แหวนเพชรกังหันที่ข้ นึ ชื่อของฮ่องกง และได้ รับรำงวัลอันดับเยี่ยม

จำกนั้น นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮา (Kun Im Temple Hung Hom) เพื่อขอพรพระโพธิสัตว์
กวนอิม ผู้เปี่ ยมด้ วยควำมเมตตำ วัดเจ้ ำแม่กวนอิมแห่งนี้เป็ นวัดเก่ำแก่ของฮ่องกง สร้ ำงขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873
แม้ จะเป็ นวั ดขนำดเล็ก แต่ ก เ็ ป็ นวั ดเจ้ ำ แม่ ก วนอิมที่ช ำวฮ่ องกงนั บ ถือ กันมำกที่สุด โดยแทบทุกวั นจะมีผ้ ู คน
เดินทำงมำบูชำขอพรกันอย่ำงเนืองแน่น วัดแห่งนี้ยังเป็ นสถำนที่ประกอบพิ ธีใหญ่ ในวันเปิ ดทรั พย์ของทุกๆปี
และยังมีพิธขี อซองอั้งเปำจำกเจ้ ำแม่กวนอิมอีกด้ วย ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมเดินทำงไปทำพิธีกันในช่วงเทศกำล
ตรุษจีนเพื่อควำมเป็ นสิริมงคล โดยทำงวัดจะจำหน่ำยอุปกรณ์สำหรับเซ่นไหว้ พร้ อมซองแดงไว้ ให้ แก่ผ้ ูท่มี ำขอพร
เมื่อสักกำระขอพรเสร็จแล้ วให้ นำซองแดงมำวนเหนือกระถำงธูปหน้ ำองค์เจ้ ำแม่กวนอิมตำมเข็มนำฬิกำ 3 รอบ
แล้ ว เก็บซองแดงนั้ นไว้ ภำยในซองจะมี จำนวนเงิ นที่ทำงวั ดเขียนไว้ มำกน้ อ ยแล้ วแต่ โชค ซึ่งหำกเรำประสพ
ควำมสำเร็จหรือได้ รับพรตำมที่ขอก็ค่อยกลับไปทำบุญเมื่อมีโอกำส แต่สำหรับท่ำนใดที่ไม่สะดวกไปทำพิธีในช่วง
ดังกล่ำวก็สำมำรถใช้ เวลำอื่นๆ ตลอดทั้งปี เพื่อ เดินทำงไปทำพิธีขอซองแดงจำกเจ้ ำแม่กวนอิมได้ เช่นกัน โดยซื้อ
อุปกรณ์เซ่นไหว้ จำกทำงวัด เพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ทำงวัดจะไม่ได้ เตรียมซองแดงไว้ ให้ เนื่องจำก
ไม่ได้ อยู่ในช่วงเทศกำล) แล้ วทำพิธขี อพรในแบบเดียวกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 6 )

หลังจำกนั้น นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) อีกหนึ่งวัดดังของฮ่องกง
ที่ประชำชนให้ ควำมเลื่อมใสศรัทธำมำเนิ่นนำน ด้ ำนในศำลจะมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่ำนแชกงซึ่งเป็ นเทพประจำ
วัดแห่งนี้ เชื่อว่ำองค์ท่ำนศักดิ์สิทธิ์ในกำรขอพรด้ ำนโชคลำภ เสริมควำมเป็ นสิริมงคล ปัดเป่ ำเรื่องร้ ำยๆออกไป
และวัดแห่งนี้ ยังเป็ นสถำนที่ท่นี ิยมสำหรับท่ำนที่ต้องกำรแก้ ปีชงอีกด้ วย โดยวิธีกำรไหว้ ขอพรจำกท่ำนแชกงนั้น
ท่ำนจะต้ องเข้ ำไปยืนอยู่เบื้องหน้ ำรูปปั้ นของท่ำน แล้ วอธิษฐำนขอพรพร้ อมกับมองหน้ ำท่ำนอย่ำงมุ่งมั่นตั้งใจ
จำกนั้นให้ ทำ่ นทำพิธหี มุน “กังหันแห่งโชคชะตา” หรือ "กังหันนาโชค" เพื่อหมุนรับแต่ส่งิ ดีๆ ให้ เข้ ำมำในชีวิต
โดยควำมหมำยของใบพัดทั้งสี่ มีดังนี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิง่ ใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
เมือ่ หมุนกังหันเสร็จแล้ว ให้ตีกลอง 3 ครั้ง เพือ่ ให้เป็ นทีร่ บั รูท้ วั ่ กันทั้งฟ้ าดิน และให้พรนั้นสมดังประสงค์

20.45 น.
22.40 น.

จำกนั้น นำท่ำนเดินทำงสู่ถนนสำย ช้อปปิ้ งแบรนด์เนมหรู (CANTON ROAD) มอบอิสระท่ำนเลือกซื้อสินค้ ำ
แบรนด์เนมตำมอัธยำศัย ซึ่งแบรนด์เนมทุกแบรนด์รวมตัวกันอยู่บนถนนเส้ นนี้ต้ังแต่ต้นจนสุดสำย ไม่ว่ำจะเป็ น
OMEGA, TUDOR, ROLEX, ARMANI, JOYCE, DOLCHE & GABBANA, BURBERRY, PRADA,
LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, COACH, GUCCI, LOUIS VUITTON,
DIOR, MIU MIU, BONJOUR, CHANEL รวมถึงรองเท้ ำ NEW BALANCE, ONITSUKA TIGER ฯลฯ
ส่วนท่ำนที่ต้องกำรซื้อสินค้ ำประเภทนำ้ หอม เครื่องสำอำงค์ ท่ำนสำมำรถซื้อได้ ท่ี Duty Free Shop (DFS)
*** อิสระอาหารเย็น เพือ่ ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าได้อย่างจุใจ***
*** กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพือ่ เดินทางสู่สนามบิน***
ออกเดินทำงกลับโดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG607 / บริการอาหารร้อนและ
เครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง
ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชัว่ โมง ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

รำยกำรท่องเที่ยวนี้อำจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตำมควำมเหมำะสม
ทั้งนี้ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของท่ำนเป็ นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่ำตัว๋ เครื่องบินไป-กลับพร้ อมคณะชั้นทัศนำจรตำมรำยกำร
(กรณีอยู่ต่อต้ องเสียค่ำเปลี่ยนแปลงหรือต้ องซื้อตัว๋ เดี่ยวทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั เงื่อนไขของสำยกำรบิน)
 ค่ำภำษีสนำมบินไทย - ฮ่องกง
 ค่ำนำ้ หนักสัมภำระในกำรเดินทำง 30 กิโลกรัม / 1 ท่ำน
 ค่ำที่พักตำมระบุในรำยกำรพักห้ องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่ำ
 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุอยู่ในรำยกำร
 ค่ำรถรับส่งตำมสถำนท่องเที่ยวที่ระบุตำมรำยกำร
 ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่ระบุอยู่ในรำยกำร
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในข้อจากัดทีม่ ีการตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่ำนำ้ หนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีท่เี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด
(สำยกำรบินไทย แอร์เวย์ จำกัดนำ้ หนักสัมภำระโหลดใต้ ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัมต่อท่ำน ไม่จำกัดจำนวนชิ้น
ถือขึ้นเครื่องได้ ทำ่ นละ 1 ชิ้น และนำ้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำภำษีนำ้ มัน,ค่ำภำษีสนำมบินในกรณีท่สี ำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนกำรเดินทำง
 ค่ำอำหำร-เครื่องดื่มนอกเหนือจำกรำยกำร
 ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำ พนักงำนเสิร์ฟ ฯลฯ
 ค่ำทำหนังสือเดินทำงและค่ำแจ้ งเข้ ำ-ออก คนต่ำงด้ ำวหรือเอกสำรอื่นๆ ที่พึงใช้
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
(บวกรำคำเพิ่มในกรณีท่ที ำ่ นต้ องกำรใบกำกับภำษี VAT หรือออกใบเสร็จในนำมบริษัท ห้ ำงร้ ำน องค์กร ฯลฯ)
 ค่ำธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลลำร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลำร์ฮ่องกง ต่อวันต่อท่ำน รวม 3 วัน เท่ำกับ
60 ดอลลำร์ฮ่องกง เด็กและผู้ใหญ่จ่ำยเท่ำกัน (ยกเว้ นเฉพำะเด็กทำรก)
 ค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ตำมสินนำ้ ใจของทุกท่ำน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป)

เอกสารทีต่ อ้ งใช้
 พำสปอร์ตไทยอำยุกำรใช้ งำนเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน ถ่ำยเอกสำรสำเนำหน้ ำพำสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนส่งมำยังบริษัท
(หนังสื อเดินทางต้อ งไม่มีรอยขี ดเขี ย น เปี ยกน้ า หรื อ ประทับตราสัญลักษณ์อื่นใด นอกเหนือ จากที่ท างราชการ
กาหนดลงในหนังสือเดินทางโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลให้ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้า-ออกประเทศได้ทนั ที)
เงือ่ นไขการยกเลิก
***กรุป๊ เดินทางวันที่ 27-29 ธ.ค. 2562, 30 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563 และ 31 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค. 2563***
***ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา และ/หรือ ค่าทัวร์ท้ งั หมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น***

กรณีคณะออกเดินทางได้

 คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำนขึ้นไป ออกเดินทำง (มีหัวหน้ ำทัวร์)
 คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 4-9 ท่ำน ออกเดินทำง (ไม่มีหัวหน้ ำทัวร์ แต่มไี กด์คนไทย 100% รอรับที่สนำมบินฮ่องกง)
 คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 1-3 ท่ำน ไม่ออกเดินทำง

เงือ่ นไขการให้บริการ
 กรุป๊ เดินทางวันที่ 27-29 ธ.ค. 2562, 30 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563 และ 31 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค. 2563
สำรองที่น่ังพร้ อมชำระค่ ำมัดจำท่ำนละ 10,000 บาท หำกยังไม่ชำระค่ำมัดจำ บริษัทฯ จะถือว่ ำกำรจองของท่ำนไม่
สมบูรณ์และขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ท่วี ำงมัดจำก่อน **ส่วนที่เหลือชำระก่อนกำรเดินทำง 15 วัน**
 กรุ๊ปจอยหน้ ำร้ ำนจำนวนผู้เดินทำงขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 4 ท่ำนขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกหรือเลื่อนกำรเดินทำงใน
กรณีท่ผี ้ ูเดินทำง (บุคคลที่มีอำยุต้งั แต่ 12 ปี ขึ้นไป) ไม่ครบ 4 ท่ำน
 เที่ยวบิน รำคำ และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ร่วม
เดินทำงเป็ นสำคัญ
 หนังสือเดินทำงต้ องมีอำยุเหลือใช้ งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์ ในกำรเดินทำงเพื่อกำร
ท่องเที่ยวเท่ำนั้น (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหำกหนังสือเดินทำงมีอำยุเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สำมำรถเดินทำงได้ )
 กรณีท่ีสำนักงำนตรวจคนเข้ ำเมืองทั้งที่ประเทศไทยและต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทำงออกหรื อเข้ ำประเทศที่ระบุ ใน
รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ ำจำกสำยกำรบิน , กำรประท้ วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ
จลำจล หรื อกรณีท่ำนถู ก ปฏิเสธกำรเข้ ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ ำหน้ ำที่สำนักงำนตรวจคนเข้ ำเมือง หรื อ เจ้ ำหน้ ำที่กรม
แรงงำนทั้งจำกประเทศไทยและต่ำงประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกท่ำนใช้ บริกำรของทำงบริ ษัทฯ ไม่ครบ อำทิ ไม่ เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้ จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษัทฯ ได้ ชำระค่ำใช้ จ่ำยให้ กับตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด ก่อน
กำรเดินทำงเรียบร้ อยแล้ ว
 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดกรณีส่งิ ของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจำก
ควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีท่กี ระเป๋ ำเกิดสูญหำยหรือชำรุดอันเนื่องมำจำกสำยกำรบิน
 ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ กรณีท่ที ำ่ นไม่เดินทำงพร้ อมคณะ จะไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันเดินทำง หรือคืนเงิน และไม่
สำมำรถเปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่ำนตกลงชำระค่ำบริ กำรทัวร์ ไม่ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ
บริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ำง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ข้ำงต้ นนี้ท้งั หมดแล้ ว
 ยกเลิกกำรเดินทำงภำยใน 30 วันคืนค่ำมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์, ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
กำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด 100% ในทุกกรณี
 กรุ๊ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยำวอื่นๆ หรือช่วงเทศกำล รวมถึงกรุ๊ปเหมำส่วนตัว ที่ต้องกำรันตีมัดจำกับ
สำยกำรบินหรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และ
กรุ๊ปที่แจ้ งปิ ดกรุ๊ปและยกเลิกกำรขำยจำกซีรีย์ทวั ร์จะไม่มีกำรคืนมัดจำหรือค่ำทัวร์ท้งั หมดในทุกกรณี

หมายเหตุ
รำยละเอียดด้ ำนกำรเดินทำงและรำคำ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมจำเป็ น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวง
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำทั้งนี้กำรขอสงวนสิทธิ์ดังกล่ำวทำงบริษัทจะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ตลอดจน
ควำมปลอดภัยของท่ำนผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทำงเป็ นสำคัญ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขให้ เข้ ำใจอย่ำงถ่องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้ วจึงชำระค่ำมัดจำ เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้ทางบริษทั ฯ เป็ นผูน้ าพาในการเดินทางครั้งนี้ ค่ะ

