โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์
โปรแกรมการเดินทาง 21 – 23 พ.ค. 2559

วันแรก
08.00 น .
11.25 น.
15.30 น.
ค่า

ส ุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – Aveneu of Stars
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7- 8 แถว R สายการบิน ฮ่ องกงแอร์ ไลน์ เจ้าหน้าที่บริ ษทั
ให้การต้อนรับพร้อมแนะนาการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 772
เดินทางถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ฮ่องกงหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ
แล้ว พบไกด์ทอ้ งถิ่น ณ Exit B นาท่านสู่ ร้านอาหาร
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 1 )
หลังอาหาร นาท่านชม Aveneu of Stars ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสี ยง
และเป็ นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวดู้ ตะวันออก อาทิ ฉี เคอะ, เห
ลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดัง
อื่ น ๆ ที่ ไ ด้ ป ร ะ ทั บ ร อ ย มื อ ล ง บ น พื้ น ซี เ ม น ต์ พ ร้ อ ม ช ม
Symphony of Lights ชมความมหัศจรรย์การแสดง
มัลติมีเดียสุ ดยอดตระการตา ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ น
การแสดงแสงและเสี ย งถาวรที่ ยิ่ง ใหญ่ ที่ สุดของโลก ครอบคลุ ม
พื้นที่อาคารตึกร ะฟ้ าสาคัญต่างๆ ที่ต้ งั อยูส่ องฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้ ประดับ
ไปด้วยแสงไฟ ซึ่ งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่ องแสงสว่างตระการตาเป็ นสี ต่างๆ แสดงให้เห็ นถึ งบรรยากาศอัน
คึกคักของฮ่องกง
พักที่ Pandar Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง

แชกงหมิว-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮา - หาดรีพลัสเบย์ –วัดหมัน่ โหม่- วัด ทิน ฮ่าว
วัดหยวน หยวน - โรงงาน จิวเวอร์รี่ โรงงานช้อคโกแลต – ช้อปปิ้ งถนนนาธาน

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แบบติมซา ( มือ้ ที่ 2 )
นาท่านไหว้พระเสริ มมงคลที่ วัดแชกงหมิว หรื อ วัดกังหันลม ถูก
กล่าวขานให้เป็ นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่วา่ การหมุน
กังหันกลับทิศ ถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ าย จะช่ วยหมุนชี วิต
พลิ ก ผันจากร้ า ยกลายเป็ นดี ไ ด้ โดย การหมุ นกังหันลม จะพาชี วิต
ราบรื่ น ล้อลมและธุ รกิจเงินทองวิ่งฉิ ว เหมือนกังหันลู่ลม ชาวฮ่องกง
นิยมไปสักการะที่วดั นี้ ในวันขึ้นปี ใหม่ของจีน จะแคล้วคลาดในเรื่ องที่ไม่ดีทุกเรื่ อง จากนั้นนาท่านไปยังวัด
เจ้ าแม่ กวนอิมฮองฮา วัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งในฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิมน
เป็ นเทพเจ้า แห่ งความเมตตา ใครมี ทุ กข์บา้ งก็ม าบนบาน ขอพรเจ้า แม่ ให้ช่วยเหลื อ
โดยเฉพาะวัดแห่ งนี้ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ผูค้ นต่างพากันมาหลบภัยที่วดั เจ้าแม่
กวนอิมแห่ งนี้ เป็ นเรื่ องที่น่าแปลกที่บริ เวณรอบๆศาลเสี ยหายอย่างหนัก แต่ดว้ ยบารมี
ขององค์เจ้าแม่ที่วดั เจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้ไม่เป็ นอะไรเลย จากนั้นไปนมัสการขอพรจาก
เจ้ าแม่ กวนอิมและเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภ ข้าม สะพานต่ ออายุ ที่มีนักท่องเที่ยวเดิ นทางมาสักการบูชาขอพร
ศักดิ์สิทธิ์ จากเจ้าแม่กวนอิมโดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครั้งไป
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 3)
นาท่านสู่ วัดหมั่นโหม่ เป็ นที่ประดิ ษฐ์สถานของเทพเจ้าแห่ งวรรณกรรม (หมัน่ ) และเทพเจ้าแห่ งสงคราม
(โหม่) เป็ นสถานที่ที่นิยมของชาวต่างชาติที่มาไหว้พระฮ่องกง มีจุดเด่นที่ขดกายานขนาดใหญ่ที่แขวนอยูบ่ น
เพดาน ด้วยความเชื่อว่าควันเป็ นเครื่ องนาพาคาอธิ ษฐานของผูส้ วดภาวนาไปสู่ โลกแห่ งวิญญาณ จากนั้นไหว้
พระ วัด ทิน ฮ่ าว ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง เป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเขต ไต่ โผ เปิ ดให้เข้าสักการะทุกวัน
เป็ นอี กวัดที่ เป็ นที่ นิยมมากสาหรับการทัวร์ ไหว้พระที่ฮ่องกง ใครที่ชื่นชอบการสักการะ วัดหยวน หยวน
(Yuen Yuen Institute) เป็ นวัดที่แปลกจากวัดอื่นๆ ในฮ่องกง เพราะที่วดั แห่ งนี้ เราสามารถขอพรและบูชาสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ จากศาสนาพุทธ (นิกายมหายาน), ลัทธิ เต๋ า, ลัทธิ ขงจื๊อ ซึ่ งเป็ น 1 ศาสนา 2 ลัทธิ ที่อยูใ่ นวิถึชีวิตของ
ชาวจีนมาเป็ นพันๆ ปี วัดนี้สร้างอยูบ่ นเนินเขาตามหลักฮวงจุย้ เป็ นวัดขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก ชาวฮ่องกง
นิ ยมมาทาพิธีแก้ชงหรื อฝากดวงชะตาที่วดั นี้ โดยให้เทพเจ้าไท้ส่วนเอี๊ยะซึ่ งคือเทพเจ้าที่คอยคุม้ ครองดูแล
ดวงชะตาของมนุ ษย์ช่วยปกปั กรักษาคุ ม้ ครอง เพราะทางวัดมีเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะครบ
ทั้ง 60 องค์พร้อมปี เกิดกากับไว้เพื่อความสะดวกกับผูม้ าบูชา จากนั้น นาท่านเยี่ยมชม
โรงงาน จิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึ นชื่ อของฮ่องกงพบกับงานดี ไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม นา
ท่านชม ร้ านหยก เป็ นสิ นค้าโอท๊อปของฮ่องกง จากนั้นนาท่านสู่ ย่านถนนนาธาน
อิสระตามอัธยาศัยพร้ อมเลือกรั บประทานอาหารค่าเองเพื่อ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง สมควรแก่ เวลานา
ท่านกลับทีพ่ กั
พักที่ Pandar Hotel หรื อเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

18.30 น
21.45 น.
23.55 น.

วัดหวังต้าเซียน วัดซีหลิน – วัดโป่หลิน (กระเช้านองปิ ง) – ช้อปปิ้ ง Citygate
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แบบติมซา ( มือ้ ที่ 4)
นาท่านไปยัง วัดหวังต้ าเซียน เป็ นวัดที่มีอายุกว่าครึ่ งศตวรรษราย มีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีน
โบราณ เป็ นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่ อว่ามีความศักดิ์ สิทธิ์ และความเชื่ อทางศาสนาถึ ง 3 ศาสนา ได้แก่ เต๋ า พุทธ
และขงจื๊อ ขึ้นชื่ อด้านอิทธิ ฤทธิ์ ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็ นพิเศษจากบรรดาคน
ป่ วย พบกับพลังศรัทธาของผูค้ นที่นา ธูปและส้ม มาสักการะเพื่อขอพร จากนั้นไปยังวัดชิ หลิน หรื อ สานักชี
ที่สร้ างขึ้นตามสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั เป็ นแหล่งพานักเพื่อความสงบ ภายในวัดมีสระบัวอันงดงาม
สวนที่จดั แต่งอย่างประณี ต และชายคาอารามลวดลายดอกบัวอันวิจิตร และมีรูปองค์พระโพธิ สัตว์หลายปาง
รวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม ซึ่ งประทับอยูใ่ นศาลด้านใน
รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 5)
นาท่านสู่ สถานี ชานตุงเพื่อนัง่ กระเข้าสู่ ที่ราบนองปิ ง สู่ วัดโป่ หลิน เป็ นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ท่านจะได้
ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปั ตยกรรมจีน
โบราณของหมู่ บา้ นนองปิ ง นมั สการพระพระพุ ทธรู ปทองสั ม ฤทธิ์
สร้ างจากการเชื่ อมแผ่นสัมฤทธิ์ ถึ ง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสู ง 34
เมตร องค์พระหันพระพักตร์ ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บา้ นนองปิ ง อาทิ
เช่น หยก ไข่มุกหรื อ ตริ สตัล สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ จากนั้นนา
ท่านไปยัง Citygate Outlet Mall ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สิ นค้าแบ
รนด์เนม ระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรื อ
ว่าจะเป็ น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยีห่ อ้ และชั้นใต้ดินจะมี Supermaket
ขนาดใหญ่ให้ท่านจับจ่ายกันอย่างจุใจ
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย กรุ ณาตรงต่ อเวลา เพื่อเดินทางสู่ สนามบิน.....
ออกเดินทางจากฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 761
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 
หมายเหตุ
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุ งโปรแกรมการเดินทาง ในกรณี ที่เกิดความคลาดเคลื่อนของสายการบิน
สภาพอากาศ และวิกฤติการณ์ทางการเมือง ทั้งนี้โดยยึดเอาผลประโยชน์ของการเดินทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ เดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 คน
โรงแรมทีพ่ กั
PANDA
HOTEL
2 คืน
อัตรานีร้ วม

จานวนผู้เดินทาง

อัตราบริการ

ไม่ น้อยกว่า 20 คน

18,900 บาท

พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่
5,000

หมายเหตุ
พักห้ องละ 2 ท่าน

 ตัว๋ เครื่ องบินกรุ งเทพฯ –ฮ่องกง – กรุ งเทพฯ + ภาษีสนามบินไทย ฮ่องกง +ภาษีนา้ มัน+ ค่ าประกันวินาศภัย
 ค่าอาหารทุกมื้อ + ค่าที่พกั 2 คืน,ค่ารถนาเที่ยว, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 พร้อมน้ าหนักสัมภาระท่านละ 20 กิโลกรัม
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณี ตอ้ งใช้ใบกากับภาษี)
2. ใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการเช่นค่านิมิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
3. ค่าทิป ไกด์ + คนขับรถ + มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่คอยบริ การตลอดการเดินทาง ท่าน 600 บาท
การชาระเงิน
 จ่ ายมัดจาก่อนเดินทางท่านละ 10,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือจ่ ายก่อนเดินทาง 15 วัน
โปรดชาระเงินโดยการโอนเข้ าบัญชี
ชื่อบัญชี
คุณนันทวัน พลวัฒน์
คุณนันทวัน พลวัฒน์
คุณนันทวัน พลวัฒน์

ธนาคาร

สาขา
ถนนศรีนครินทร์

(กรุงเทพกรีฑา)

ถนนรามคาแหง 151
คลองจั่น

เลขทีบ่ ัญชี

ประเภทบัญชี

080-2-41253-4

ออมทรัพย์

735-2-78169-4

ออมทรัพย์

156-5-08468-6

ออมทรัพย์

โปรดส่ งสาเนาสาเนาการโอนเงินของท่านมาทีอ่ เี มลล์ : info@thawanholiday.net หรือ
แฟกซ์ 02-7357067

การยกเลิกการเดินทาง
 กรณี ที่ท่านชาระมัดจาหรื อชาระค่าทัวร์ แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทาก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วันทาการ
ทางบริ ษทั ฯจะดาเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริ ง(ยกเว้นค่าวีซ่า),
 กรณี ยกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่ วยต้องนาส่ งใบรับรองแพทย์เพื่อทาเรื่ องกับสายการบินและโรงแรมที่พกั และต้องรอฟังผล
ตอบรับว่าสามารถทาได้หรื อไม่
 การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริ ษทั ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 15 วันทางาน มิฉะนั้นบริ ษทั ฯจะขอสงวนสิ ทธิ์ การคืนเงิน
*** เอกสารในการเดินทาง ***

 พาสปอร์ตต้องมีหน้าว่างไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้าและมีอายุในการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน 

