เดินทางวั
วันที่ 13-15 มกราคม 2562
กรุณาสังเกตปายตอนรับ

วันนัดหมาย : วันอาทิตย ที่ 13 มกราคม
มกรา
2562
สถานที่นัดหมาย

เวลา : 04.30 น. (ตีสี่ครึ่ง)

ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6
เคานเตอร M สายการบิน Cathay Pacific (CX)

หัวหนาทัวร

คุณวริยา หลีลวน (คุณแพรว)

TEL : 081-550-5991

ติดตอกรณีฉุกเฉิน 086-388-1248

1.FLIGHT/เที่ยวบิน
สายการบิน

วันที่เดินทาง

เสนทางบิน

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

Cathay Pacific

13 มกราคม
มกรา
2562

BKK-HKG

CX 616

06.40 น.

10.15 น.

Cathay Pacific

15 มกราคม
มกรา
2562

HKG-BKK

CX 617

21.35 น.

23.40 น.

*** สายการบิน อนุญาตให โหลดกระเปาไดทา
 นละ ไมเกิน 30 กิโลกรัม ไดทานละ 1 ใบ
ถือขึ้นเครื่องได 7 กิโลกรัม ***
กรุณาเตรียมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 1,000 บาทตลอดทริป

สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจในการบริการ

สําคัญ !! อยาลืมนําพาสปอรตติดตัวมาดวยนะคะ
** รบกวนลูกคาสํารวจพาสปอรตของตนเอง
ตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
และพาสปอรตตองไมมีการชํารุด

1

การนํา Power Bank ขึ้นเครื่องอยางถูกวิธี
คือการนํา Power Bank ใสกระเปาและหิ้วขึ้นเครื่องไดเทานั้นครับ
ขนาดที่สามารถนําขึ้นเครื่องบินได
Power Bank ความจุไฟฟาเทากับหรือนอยกวา 20,000 mAh นําขึ้นเครื่องได
โดยไมมีการระบุจํานวน
Power Bank ความจุไฟฟา 20,000 – 32,000 mAh นําขึ้นเครื่องไดไมเกิน 2
กอน
Power Bank ความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh ไมไดรับอนุญาตใหนําขึ้น
เครื่องในทุกกรณี

ขอกําหนดเกี่ยวกับสารการบินหามนําของเหลว เจล สเปรย หรือวัตถุ และสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกันติดตัวขึ้นไปใน
หองโดยสาร เชน เครื่องดื่มตางๆ, ช็อคโกแล็ต, ยาสีฟน, เครื่องสําอาง, น้ําหอม ฯลฯ แตทานสามารถบรรจุของเหลว สเปรย หรือ
เจลในกระเปาเดินทางที่ทานโหลดเขาใตเครื่องบิน (Check-in Baggage) ได
**บังคับใชในทุกสายการบินและทุกสนามบินทั่วโลก**
ยกเวน

1. ยารักษาโรค เชน อินซูลิน สเปรยแกอาการอักเสบลําคอ ยาแกไอน้ําเชื่อม ยาสําหรับเด็ก
2. อาหารสําหรับเด็กทารก เชน นม อาหารที่มีลักษณะเปนของเหลว หรือ เจล
3. อาหารเสริมที่ตองใชเปนกรณีพิเศษ ซึ่งมีผลตอสุขภาพของผูโดยสารหากไมไดรับประทาน

หมายเหตุของใชดังกลาวเบื้องตน หากซื้อใน Duty free สามารถนําขึ้นเครื่องไดหรือใสในถุงพลาสติกควรเก็บใบเสร็จไวสําหรับ
การตรวจสอบ และไมควรเปดแพ็คเกจออก ถาแพ็คเกจฉีกขาดไมสามารถนําติดตัวขึ้นเครื่องไดคะ

2.สภาพภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปของ ฮองกงใกลเคียงกับเมืองไทยมาก โดยแบงออกเปน 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว
1. ฤดูใบไมรวง (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) อากาศอบอุน จัดเปนฤดูที่นาทองเที่ยวที่สุด
2. ฤดูหนาว (เดือนมกราคม – มีนาคม) อากาศหนาวและมีแสงแดด
3. ฤดูรอน(เดือนเมษายน – กันยายน) อากาศจะรอนอบอาว แตบางครั้งอาจมีฝน และในกรณีที่เกิดมีพายุไตฝุนจะมีการสงสัญญาบงบอก
ถึงระดับความรุนแรงของพายุ หากพายุมีความรุนแรงมาก สัญลักษณเลข 8 จะปรากฏ ดังนั้นสะพาน รวมทั้งถนนเชื่อมระหวางเกาะ จะปดลง
ชั่วคราว ขณะเดียวกันการเดินเรือโดยสารและเที่ยวบินตางๆ ระหวางฮองกง – มาเกา ก็จะถูกยกเลิก เพือ
่ เปนการปองกันอันตรายและอุบัติเหตุ
ที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากพายุไตฝุน

สําหรับวันที่ 13 – 15 มกราคม 2562
อุณหภูมป
ิ ระมาณ 14 – 25 องศาเซลเซียส
(อาจมีฝนเล็กนอย กรุณาเตรียมรมพับไปดวย)
(ตรวจสอบวันที่ 07 มกราคม 2562)
3.การแตงกาย
การแตงกายในชวงฤดูรอน ควรใสเสื้อผาฝายหรือเสื้อผาที่มีเนื้อผาบางเบา
การแตงกายฤดูใบไมรวง ชวงนี้ถือวาเปนชวงที่มีอากาศนาไปเที่ยวที่สุด ทองฟาแจมใส อุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 23 องศา
เซลเซียส แจคเก็ตหรือสูทเกๆ บางๆ รองเทาผาใบ หรือจะมีผาพันคอไมหนามากเพิ่มความเกก็ไมวากัน
การแตงกายฤดูหนาวอากาศชวงนี้ถือวาหนาวจับใจ ไดเวลางัดเอาเสื้อโคทเสื้อหนาว ถุงนองหนา ผาพันคอสีสวย บูตยาวที่มีเตรียม
ไวออกมาใส หาอะไรที่มีสีสันสดใสไปตัดกับเสื้อโคทสีดําก็จะเกไมนอ
 ย หรือจะผาพันคอดํากับเสื้อสีสวางก็จะแนวไมแพใคร สิ่ง
สําคัญอีกอยางที่ควรพกไปคือโลชั่นบํารุงผิวเพราะผิวจะแหงไดงาย
รองเทาควรสวมรองเทาพื้นราบสวมใสสบาย กระชับเทา สวมใสประจํา หากใชคูใหมรองเทาอาจจะกัดเทาได
ไมควรนําเครื่องประดับที่มีราคาแพงไป เชน เครื่องเพชร พลอย หรือเครื่องทองชิ้นใหญ ๆ ติดตัวไป เสี่ยงตอการสูญหาย และจะมี
ปญหายุงยาก ในการตรวจสอบของศุลกากร
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4.สกุลเงิน

ฮองกง:สกุลเงินของมา คือ สกุลเงินที่ใชในฮองกงใชเปนสกุลเงิน ฮองกงดอลลาร (HKD)
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 4.5 - 5 บาทตอ 1 HKD

บัตรเครดิตการชําระเงินผานบัตรเครดิต หางสรรพสินคาและรานคาใหญๆ จะรับบัตรเครดิตตางๆ เชนอเมริกันเอ็กซเพรส ไดเนอร วีซา
มาสเตอรการด หากทานตองการใชบัตรเครดิตในระหวางการเดินทาง ทาสามารถขออนุมัติวงเงินตามที่ทานตองการ เพื่อความสะดวกใน
การชอปปง
5.กระแสไฟฟา
โดยทั่วไปจะใชกระแสไฟฟา 220 โวลทแบบปลั๊ก 3 ตาหัวเหลี่ยมหรือบางสถานที่ใชหัวกลม

ควรเตรียมAdapter International ไปซึ่งสามารถหาซื้อไดตามหางสรรพสินคาทั่วไป

6.โทรศัพทและการเลนโซเชียลมีเดีย
สําหรับการเดินทางทองเที่ยวฮ
ฮองกง ในแหลงทองเที่ยวสําคัญจะ free Wifiใหนักเที่ยวไดเลนกัน ถือวาสะดวกสบายสําหรับลูกคา แตทั้งนี้
หากทานตองการใชงานตลอดทั้งวัน ควรเปดโรมมิ่ง หรือ ซื้อซิมจากเมืองไทยไป ซึ่งจะสะดวก ทานสามารถใชงานไดตลอดทั้งวัน อัฟรูปกัน
ไมอั้นเลย ทานใดสนใจสามารถสอบถามกับหัวหนาทัวรได
7. กระเปาเดินทาง
กระเปาเดินทางใบใหญ
สายการบินอนุญาตใหโหลดกระเปาเดินทางขาไป
ขาไป-กลับน้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัมโหลดใตทองเครื่องไดทานละ 1 ใบ (หากน้ําหนักเกิน

กวาที่สายการบินกําหนด ทานตองชําระคาระวางสัมภาระน้ําหนักเกินตามเงื่อนไขของสายการบิน)
กระเปาถือขึ้นเครื่อง
สายการบินอนุญาตใหนํากระเปาถือขึ้นเครื่องไดทานละ 1 ใบ และตองมีขนาดตามที่กําหนด
คือ 25 × 45 × 56 ซม. และน้
น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม
หมายเหตุ
สิ่งของที่สามารถนําใสกระเปาติดตัวขึ้นเครื่องได ไดแก อุปกรณอิเลคทรอนิคตางๆ พรอมสายชารจ เครื่องประดับ เงิน ยารักษาโรคที่มี
เอกสารกํากับชัดเจน เทานั้น
สิ่งของที่ไมอนุญาตใหนําติดตัวขึ้นเครื่อง ไดแก สิ่งของที่ทําใหเกิดประกายไฟ เชน ไฟแช็ค ไมขีด เปนตน ของมีคมทุกชนิด เชน ที่ตัด
เล็บ มีโกนหนวด เปนต
นตน ของเหลว เจล สเปรยทุกชนิดที่มีขนาดเกิน 100 มิลลิกรัม
8. ยาประจําตัว
ทานที่มีโรคประจําตัวกรุณาเตรียมยาไปใหเพียงพอเนื่องจากรานขายยาในต
นขายยาในตางประเทศไมสามารถขายยาให หากไมมีใบสั่งยาจากแพทย
9. สิ่งของที่ควรเตรียมไป
- ครีมทาผิว, Lip Gloss สําหรับทาปาก ,หมวก
หมวก รมกันฝน กันแดด,แว
แดด นกันแดด จําเปนทั้งชายและหญิง
-ถ
ถานใสกลองถายรูป ควรเตรียมไปเผื่อไวสัก 1 ชุด เนื่องจากในบางครั้งอาจหาซื้อไมไดในบางแหงหรือราคาแพง
10. ภาษา
ฮองกง: ภาษาราชการของฮองกง คือ อังกฤษและจีนกวางตุง แตคนสวนใหญจะเขาใจภาษาจีนกลางไดดี สวนภาษาอังกฤษนั้นชาวฮองกง
ก็สามารถพูดไดดีเชนกัน ภาษาไทยนั้นในสถานที่ที่ไดรับความนิยมอยางแหลงชอปปงที่ไดรับความนิยมจากคนไทย ผูคนแถวนั้นก็จะ
สามารถพูดภาษาไทยไดดวย
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11. เกี่ยวกับการถายภาพ
สถานที่สําคัญทางราชการทุกแหงหามถายภาพโดยเด็ดขาดโปรดสอบถามไกดใหแนใจหากตองการถายภาพนอกสถานที่
การถายภาพคนพื้นเมืองตองขออนุญาตกอนสวนใหญคนพื้นเมืองโดยเฉพาะผูหญิงไมชอบใหถายภาพ
พิพิธภัณฑทุกแหงไมอนุญาตใหใชแฟลตควรศึกษาการทํางานของกลองที่ทานนําไปใชดวย บางแหงหามใชกลอง วีดีโอ
สถานที่เขาชมโบราณสถานและพิพิธภัณฑเกือบทุกแหงตองเสียเงินคานํากลองเขาไปถายภาพ
หมายเหตุพิพิธภัณฑเกือบทุกแหงไมอนุญาตใหนํากระเปาถือใบใหญ โดยเฉพาะเปสะพายหลังเขาไป เพื่อความแนใจโปรดสอบถามไกดทุก
ครั้ง
12. คาทิป

สําหรับคาทิปไกดทองถิ่น และพนักงานขับรถ ทานละ 1,000 บาท/ ตลอดทริป
สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจในการบริการ
13. สิ่งของตองหามนําเขา
1.วัตถุระเบิดและอาวุธสงคราม 2.ยาเสพติดตองหาม
ตางๆ3.อาหารที่ทําจากเนื้อหมู 4.หามนําเขาผลไม
และอาหารสดทุกชนิด
14. สิ่นคาของที่นาซื้อมาเที่ยวฮองกงทั้งที ขึ้นชื่อวา
เปนแหลงช็อปปงสินคาแบรนดเนม หากจะใหซื้อของ
ฝากในระดับนั้น คงตองพกเงินกันเปนแสนเลยทีเดียว
เดี่ยวเรามาแนะนําของฝากที่ทุกท านจับตอ งได มีทั้ ง
ของใช ของที่ระลึก และขนมกันเลย
1. น้ําหอม
2. เครื่องสําอางยี่หอดัง.
3. BiodermaSensibio
4. พวงกุญแจสัญลักษณฮองกง
5. ถั่วปากอาทอด
6. บวยหวาน
7. กังหันนําโชค
15. ขอที่ควรทราบ
1. ในการทองเที่ยวตางประเทศนั้นแนะนําใหทานเก็บรักษาพาสปอรตของทานใหดี หากเกิดการ
สูญหายบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่เกิดปญหาดังกลาว
2. เวลาลงรานอาหารกรุณารอไกดและหัวหนาทัวรจัดที่นั่งใหทานกอน
3. กรุณาเวนที่นั่งแถวหนาบนรถโคช เพื่อใหไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรติดตอประสานงานกัน
4. กรุณา Check Out โดยคืนกุญแจที่ล็อบบี้ของโรงแรมทุกครั้ง และชําระคาใชจายสวนตัว เชนคามินิบาร หรือคาซักรีด เปนตน
5. สวนใหญโรงแรมที่เขาพักจะไมมีบริกรคอยยกกระเปา ทานจะตองนํากระเปาและสัมภาระของทานเอง
6. หากครอบครัวที่ทานไปมีเด็กเล็ก หรือผูสูงอายุ กรุณาดูแลบุตรหลานและครอบครัวของทานเอง
7. เมื่อเดินทางตางประเทศ อาหารและรสชาติอาจจะไมถูกปากของทานบาง โปรดคิดวาเปนการศึกษาวัฒนธรรมที่แตกตาง หากทานชอบ
อาหารรสจัด ทานสามารถเตรียมน้ําจิ้มไปสวนตัวเองได
8. หากตองการบริการพิเศษ หรือ มีขอแมพิเศษสวนตัว เชน ไมรับประทานอาหารประเภทใดเปนพิเศษโปรดแจงลวงหนากอนการเดินทาง 3
สัปดาห
9. ระมัดระวังกระเปาและของมีคาในขณะที่อยูในฝูงชน โดยเฉพาะในขณะขึ้นรถประจําทาง หรือขณะรอเขาแถวซื้อของ
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบคาใชจายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การจลาจล การหยุดงาน ภัยธรรมชาติ และการ
เรียกรองเดินขบวนตางๆ
11. การเดินทางเปนการชําระแบบเหมาขาด หากทานมิไดใชบริการสวนหนึ่งสวนใด ทานไมสามารถเรียกคืนเปนเงินได

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮองกง – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – เจาแมกวนอิม หาดรีพัล เบย – ช็อปปงตลาดเลดี้
มารเก็ต
( - / กลางวัน / - )

04.30 น.

คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเคานเตอร M ของสายการ
บิน Cathay Pacific (CX) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

06.40 น.

ออกเดินทางสูทาอากาศยาน Check Lap Kok โดยเที่ยวบินที่ HX616 สายการบิน Cathay Pacific
** บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

10.15 น.

ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (1)

4

นําทานสูจุดชมวิวบนเขาวิคตอเรียพีค ใหทานไดชมวิวิทิวทัศนในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไมไดแลวไมวาจะเปน
วิวของตึกสูงระฟาของเกาะฮองกงหรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอายวิคตอเรียและเกาลูนจากนั้นนําทานชมหาดทราย
REPULSE BAYหาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงนี้สวยทีสุดแหงหนึ่งและยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลาย

เรื่องมีรูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครองชาวประมงโดดเดนอยูทามกลางสวนสวย
ที่ทอดยาวลงสูชายหาดนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคลขามสะพานตออายุ
จากนั้นนําทานเลือกซื้อสินคาตลาดกลางแจงที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของฮองกง เลดี้ส มารเก็ต เปนจุดหมายที่ตอง
ไปเยือนสําหรับคนรักแฟชั่นที่โปรดปรานการตอรองราคากระเปา, เครื่องประดับ, ของเลน, เครื่องสําอาง และของแตง
บานเล็ กๆนอ ยๆ ร านแผงลอยตา งๆ ที่ ตั้ง กระจุ กรวมตัว กันจนเกิด เป นตลาดที่ มีบ รรยากาศสนุก สนานนี้ ตั้ง อยู บนถนน
ตุงชอยในมงกก เปดตั้งแตเที่ยงวันไปจนถึง 23.30 น.
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ SAV HOTEL ระดับ 4 ดาว ณ เมืองฮองกง

วันที2
่
เชา

สวนสนุกดิสนียแลนด เต็มวัน หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเชานองปงไดฟรี

(เชา / - / - )

รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร (2)
จากนั้นนําทานเขาสู ดินแดนแหงความฝน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮองกงดิสนียแลนด แหงนี้เปนสวน
สนุกแหงที่ 5 ของดิสนียแลนดทั่วโลก เพียบพรอมดวยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเปนสวนสนุกและรีสอรทระ
ดั บ โลกที่ ถู ก เนรมิ ต ขึ้ น บนเกาะลั น เตา ให ท า นได เ พลิ ด พลิ น กั บ เครื่ อ งเล น นานชนิ ด มี ตั้ ง แต แ บบน า รั ก ๆ ไปจนถึ ง
หวาดเสียว ซึ่งจะแบงออกเปน 7 สวนดวยกัน ไดแก เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแลนด แฟนตาซีแลนด ทูมอร
โรวแลนดทอย สตอรี่ แลนดกริซลีย กัลชและมิสทิค พอยท และพบกับเครื่องเลนใหมอยาง IRON MAN Experience
บินไปกับไอรอนแมนเหนือฟากฟาของฮองกง และไมควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ลองเรือชมเหลาบรรดา
ตุกตานานาชาติ ซึ่งแบงเปนโซนของแตละชาติไว โดยตุกตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL
WORLD และแทรกดวยเสียงเครื่องดนตรีที่เปนเอกลักษณของแตละชาติ และอยาลืมแวะทักทายตุกตาสวมชุดประจํา
ชาติของไทย เชิญทานสนุกสนานกับเครื่องเลนในดิสนียแลนดและโซนตางๆ ตอตามอัธยาศัยชวงกอนสวนสนุกจะปด
ประมาณ 20.00น. ทานจะไดพบกับโชวดอกไมไฟอันยิ่งใหญตระการตาซึ่งเปนเอกลักษณของดิสนียแลนด Disney in
the Stars
**อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย**
ฟรี!!!สําหรับทานที่ไมตองการเขาสวนสนุกฮองกง ดิสนียแลนด สามารถเปลี่ยนไปขึ้นกระเชานองปง สักการะพระ
ใหญโปหลิน และเลือกซอปปงที่ City Gate Outlet
มีรถรับ-สงจากสวนสนุกดิสนีย- ไปกระเชานองปงให
หมายเหตุ:
-

ตองแจงความประสงคกอนการเดินทางเทานั้นไมสามารถไปเปลี่ยนในวันเดินทางได
รถรับ-สง จะนัดเวลาไป-กลับพรอมกับกรุปที่เขาสวนสนุกดิสนียแลนด เวลากลับโดยประมาณ 20.30 –
21.00 น.

พักที่ SAV Hotel ระดับ 4 ดาว ณ เมืองฮองกง

วันที่ 3
เชา

วัดแชกงหมิว – วัดหวองไตสิน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – รานหยก – ชอปปงจิมซาจุย
และโอเชี่ยนเทอรมินอล – กรุงเทพ

(เชา / กลางวัน / -)

รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นนําทานสู วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมที่วัดนี้เปนวัดเล็กๆเปนวัดที่เกาแกและอนุรักษ
โบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหมวัด เรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุตดานในมี
รูปปนสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงนี้ซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณและมีกังหันอยู
หลายตัวมีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหันหรือที่เรียกวากังหันนําโชคเพื่อหมุนแตสิ่งดีๆเขา
มาในชีวิตและปดเปาสิ่งที่ไมดีออกไป โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ดังนี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน
ใบที่ 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
และกอนที่ทานจะออกจากวัดอยาลืมจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปนสิริมงคล หลังจากนั้นนําทานไหวพระ
ขอพรตอ ณ วัดหวังตาเซียนเปนวัดที่มีอายุกวาครึ่งศตวรรษรายลอมดวยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแหงนี้ขึ้น
ชื่อดานอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ จึงไดรับการนับถือเปน

5

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดนางชี (Chi Lin Nunnery) วัดนี้สรางขึ้นมาเมื่อ 1934 โดยเงินบริจาคของประชาชน
ตกแตงสไตลราชวงศถัง โครงสรางของวัดนี้จะไมใชตะปูตอกเลยแมแตที่เดียว และใชไมอยางเดียว ความสําคัญของวัด

17.00 น.

นี้ เปนสํานักนางชีแหงเดียวในฮองกง ที่ภายในวัดมีเพียงนางชีเทานั้น เปนที่พํานักสําหรับนางชีจากที่ตางๆ ไฮไลทที่
ทําใหที่นี่ดังไดก็คือ ตอนเริ่มเปดวัดนี้ ไดมีการนําดอกบัวสีชมพูมาปลูก
พิเศษจากบรรดาคนปวย จากนั้นนําทานสู โรงงานจิวเวอรี่ ที่โดงดังที่สุดบนเกาะฮองกง ที่ไดแรงบันดาลใจนํากังหัน
มาพลิกแพลงเปนจี้ลอมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตําแหนงของเพชรแตละเม็ดซึ่งถือเปนเครื่องรางตามหลักฮ
วงจุยซึ่งจําลองเลียนแบบมาจาก“แซกงเมี๋ยว”กังหันใหญ4 ใบพัดที่ชาวฮองกงเลื่อมใสศรัทธาที่“วัดเชอกุง”ซึ่งเปนวัดที่
ดังมากและมีตํ านานความเชื่ อมายาวนานว าคนที่มี เคราะหเ มื่อจั บใบพัด ของกัง หัน หมุน ไปโดยรอบแล วจะทํา ให ชีวิ ต
หมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วรายตางๆออกไปได
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําทาน ชมรานหยก สินคาขึ้นชื่ออีกอยางของจีน แผนดินใหญ ที่ไมวาทานจะเดินทางไปเมืองไหนของประเทศจีน
ทานจะไดเขาชมรานหยก ทานสามารถเลือกซื้อหยกที่มีการดัดแปลงเปนเครื่องบูชาตางๆ ทั้งปเซี๊ยะ, กําไลหยก, จี้หยก
และอื่นๆ อีกมากมาย หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู ยานจิมซาจุยและโอเซี่ยนเทอรมินอล ใหทานอิสระชอปปงเลือก
ซื้อสินคาฝากคนที่ทานรักทางบานสนุกสนานกับการเลือกสินคาราคาพิเศษอาทิเชนเสื้อผา,รองเทา,กระเปา,เข็ดขัด,
น้ําหอมสินคาแบรนดชื่อดังตางๆทั้งBvlgari, BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, miumiu,
ST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย***

21.35 น.

ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่CX617

กลางวัน

**บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
23.40 น.

เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ปรัชญาการทองเที่ยวใหมีความสุข สนุกทุกเสนทาง
“เปดใจรับสิ่งใหม มองขามในบางอยาง ยอมรับในความแตกตาง มีน้ําใจเอื้อเฟอตอเพื่อนรวมเดินทาง”

JJJ ขอใหทุกทานมีความสุขเดินทางพรอมรอยยิ้มในทริปนี้ JJJ
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซินเจิ้น) กําหนดให
มีการประชาสัมพันธสินคาพืน
้ เมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา,
ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดว ย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกบ
ั นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา
รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูก
 ับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจา ยทีเ่ กิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
×
×
×
×

คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ
คาธรรมเนียมวีซา เดี่ยว สําหรับลูกคาตางชาติ
คาระวางกระเปาน้าํ หนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม
คาใชจา ยสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชอ
 ง
พิเศษของโรงแรม เปนตน
× คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหก
ั ณ ที่จา ยของแตละประเทศ
× ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป (หัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจในการบริการ)
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